
 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٤  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 
  : ىاالول الوحدةمراجعة 

 ت الجغرافیةاھم المصطلحا: اوال 
الموقع 
 الجغرافى

 یابسالموقع بالنسبھ للمسطحات المائیھ والدول المجاوره او الموقع بالنسبھ لل
  .والماء

الموقع 
 الفلكى

 . الموقع بالنسبھ لخطوط الطول ودوائر العرض

االھمیة 
 االستراتیجیة

مثل اشراف الدول على والسلم االھمیھ التى تظھر وقت الحروب واالزمات 
  . رومحیطات ومضایقبحا

بحار او(مائى ضیق یصل بین مسطحین مائیین كبیرین ممر  مضیق
    . ویفصل بین یابسین)محیطات

حركات 
 التوائیة

 . مرتفعةسالسل جبلیة حركات باطنیة كبرى التى ادت الى تكوین  

حركات 
 انكساریة

مكونة  ھى حركات باطنیة اصابت الصخور وادت الى ارتفاع  بعضھا 
 .مكونة بحارا  وانخفاض  بعضھا الالجب

التعریة 
 المائیة

مثل  ونقلھا وارسابھا وینتج عنھا اشكال تتمثل فى نحت الماء للصخور 
 .االودیة الجافة 

التعریة 
 الھوائیة

وارسابھا وینتج عنھا اشكال مثل  تتمثل فى نحت الریاح للصخور ونقلھا 
 .الكثبان الرملیة  

الكبرى التى تعرضت لھا االرضااللتوائیة  جة للحركات الباطنیةنشأت نتی   جبال التوائیة
  .مثل جبال اطلس وجبل زاجروس وكردستان وجبال عمان 

جبال 
 انكساریة

حدوث انكسار في األرض مثل مرتفعات البحر األحمر تكونت نتیجة  
 . الشام جبالو

بى فیھاھى منخفضات خضراء فى وسط الصحراء یعیش بھا السكان وتر   الواحات
  .مثل واحة سیوة بمصر ، وواحة الكفرة بلیبیا  الحیوانات

 اودیة
 جافة 

اودیة كانت تمألھا المیاه قدیمًا ثم جفت وتستخدم حالیًا كطرق  للمواصالت  
 .مثل وادى العالقى بمصر  ویسھل الحصول منھا على المیاه الجوفیة

إرسابات 
 رملیة

 شكال واالحجام لھا مناظر رائعةمختلفة اال فى الصحراء تجمعات رملیة 
 .مثل بحر الرمال العظیم بین مصر ولیبیا 

سھول 
 فیضیة

كونتھا االنھار عن طریق  أراضى مستویة أوشبھ مستویة من أسطح القارات
  .على جانبى األنھار ترسیب المواد العالقة بمیاھھا 

سھول 
 ساحلیة

مختلفة  والمحیطات البحارتمتد على سواحل أراضى مستویة أوشبھ مستویة  
 .ومتنوعة الموارد و االستخدامات  االتساع

مساحة من الیابس ذات خصائص مناخیة متشابھة    اقلیم مناخى
المناطق 
 الساحلیة

المناطق المطلة على المسطحات المائیة وتتمیز بالمناخ المعتدل 



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٥  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

المناطق 
القاریة 

 )الداخلیة (

المائیة وتتمثل فى المناطق الصحراویة المناطق البعیدة عن تاثیرالمسطحات 
  .وتتمیز بارتفاع درجة الحرارة صیفا وانخفاضھا شتاءا 

 
 
  الحدود الطبیعیھ للوطن العربى ساعدت على احتفاظھ بشخصیتھ المستقلھ ؟ .١
ادت الى قلة مشكالتھ مع الدول المجاوره  - ٢     .الن تلك الحدود ساعدت على استقراره - ١:ـج

 .تسرب العناصر غیر العربیھ داخل الحدود العربیھندرة  -٣ 
  اھمیة موقع الوطن العربى الحضاریة والدینیة  .٢
 .مثل الحضارة الفرعونیھ فى مصر وغیرھا قیام الحضارات القدیمة على ارضھ  -أ  
       )والمسیحیة والیھودیة یةاالسالم(مھد للدیانات السماویة الثالثھ  -ب
 .مثل الكعبة المشرفة بالسعودیة وغیرھا المقدسة بأراضیھ  وجود االماكن - ج
  اھمیة المضایق والممرات المائیة فى الوطن العربى  .٣
  تتحكم فى طرق المالحة العالمیة وتزید اھمیتھا وقت الحروب  -
االستعماریة الكبرى  تعرض الوطن العربى لمحاوالت االستیالء علیھ من الدول .٤
ة حضاریة واقتصادیة واستراتیجیة بسبب ما یمتلكھ من اھمی -
  انقسام الوطن العربى الى دول مختلفة المساحة  .٥
 .بسبب تعرضھ لالستعمار االوروبى الذى قسمھ الى دول مختلفة المساحة  -
  وجود بعض المشكالت السیاسیة بین الدول العربیة   .٦

كان وفصل الدول الن االستعمار قسم الوطن العربى الى دول مختلفة فى المساحة  وعدد الس
للوطن العربى االستراتیجیة  واالھمیة االقتصادیة  .٧
  موقعھ المتوسط بین قارات العالم القدیم لذلك یتحكم فى طرق التجارة العالمیة  -أ 
  اشرافھ على بحار وممرات مائیة ھامھ فى التجارة  - ب 
یعى على ارضھ وجود البترول والغاز الطب - تنوع موارده االقتصادیة        د -ج 
لم یكن الوطن العربى منعزًال عن العالم یومًا ما  .٨
سھلت بحاره على االتصال بالعالم الخارجى  -أ 

  ساعدت تضاریس الوطن العربى على وحدة اراضیھ  .٩
ساعدت الجبال والھضاب والبحار فى الحفاظ على شخصیتھ العربیة  -أ 
 سھلت بحاره على االتصال بالعالم الخارجى -ب 

اھمیة السھول الساحلیة للوطن العربى  .١٠
  السھول الساحلیة المطلة على البحر المتوسط تعتبر اراضیھا خصبة صالحة للزراعة - أ
السھول الساحلیة المطلة على البحر االحمر والخلیج العربى یستخرج منھا الثروات المعدنیة - ب  

  . ومصادر الطاقة
اھمیة السھول الفیضیة للوطن العربى  .١١

ادى ذلك الى تكون تربة خصبة صالحة للزراعة  - أ
  ارتفاع كثافة السكان فى منطقة السھول الفیضیة-ب
؟  ارتفاع درجة حرارة االجزاء الجنوبیھ من الوطن العربى طوال العام-٢١  





 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٦  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

.بسبب قربھا من خط االستواء
  ؟ یسود المناخ القارى معظم مساحة الوطن العربى  - ١٣
  .لوطن العربى عباره صحراءمعظم مساحة ا -١  الن
  .بعیدة عن تأثیر المسطحات المائیة  -٢

  یغطى الجلید قمم جبال لبنان؟ - ١٤
متر تقل درجة )١٥٠(النھ كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بسبب عامل االرتفاع  :جـ

  .الحراره  درجھ واحده مئویھ
 الجوانبن سفوح جبال اطلس و جبال الشام المواجھھ للبحرالمتوسط اغزر مطرا م - ١٥

  الداخلیھ؟
  .الجبال المواجھھ للبحر المحملة ببخار الماء بجوانب بسبب إصطدام الریاح:جـ

  تتمیز االجزاء الشمالیة للوطن العربى المطلة على البحار بالمناخ المعتدل  - ١٦
  الن المسطحات المائیة تعمل على تلطیف درجة الحرارة 

  ؟اھمیة الغابات المداریة  - ١٧
  .السنط الذى یستخرج منھ الصمغ العربى   توجد بھا اشجار -أ 

؟نمو الغابات المعتدلة على جبال اطلس وجبال الشام وشمال العراق - ١٨
  بسبب االمطار الغزیرة شتاًء  - 
؟  تزدھر حشائش السافانا صیفًا  - ١٩

 بسبب سقوط االمطار -
؟ تتدرج حشائش السافانا في الطول من الجنوب للشمال -٢٠

.یة المطربسبب اختالف كم - 
  تعتبر حشائش السافانا حدیقة حیوان طبیعیة  - ٢١

مثل الزراف واالفیال   : آكلة العشب  - أ   : الن یوجد بھا انواع متعددة من الحیوانات مثل  -
مثل االسود والنمور  : آكلة اللحوم  -ب

؟ تزدھر الحشائش المعتدلة شتاًء وتجف صیفًا  - ٢٢
االمطار شتاًء بسبب سقوط  -

  النباتات الصحراویة مساحة كبیرة من الوطن العربيتشغل  - ٢٣
 بسبب وقوع معظم مساحة الوطن العربي ضمن المناخ الصحراوي -

؟ اختالف النباتات الصحراویة في الوطن العربي -٢٤
: وذلك حسب كمیة المطر -
  تنمو بھا الحشائش القصیرة - : المناطق القلیلة األمطار  
 مو النباتات الشوكیة والصبارتن  -: المناطق النادرة األمطار

 السودان من اھم المناطق الرعویھ فى الوطن العربى؟ - ٢٥
  حیث تنمو فیھا حشائش السافانا الغنیھ بنباتاتھا:جـ

 -:ما النتائج المترتبة على : ثالثا 
الوطن العربى تحیط بھ من كل الجھات حدود طبیعیھ؟ - ١
   .ساعدت على احتفاظھ بشخصیتھ المستقلھـ :ج
    ؟الدول االجنبیة للوطن العربىاستعمار  - ٢
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٧  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 ادى الى تقسیمھ الى دول صغیرة الضعاف قوتھ: ج
  الموقع الفلكى للوطن العربى  - ٣
اصبحت كل الدول العربیة تمتلك سواحل  -اصبح یمر بھ خط االستواء ومدار السرطان  ب -أ 

 اما على البحار اوالمحیطات او  االثنین معًا
  ن العربى وجود االماكن المقدسة بالوط - ٤
 ادى ذلك الى اكتسابھ قیمة روحیة عظیمة فى نفوس معظم سكان العالم -
موقع الوطن العربى المتوسط بین قارات العالم القدیم - ٥
ادى ذلك الى تحكمھ فى طرق التجارة العالمیة  -
تحكم الوطن العربى فى اربع ممرات مائیة مھمة - ٦
طرق المالحھ  ادى ذلك الى زیادة اھمیتھ االقتصادیة وتحكمھ فى 

   -أھمیة موقع الوطن العربى اإلستراتیجیة ؟ - ٧
ادى ذلك الى تعرضھ لمحاوالت االستیالء علیھ ونھب خیراتھ 

  الموقع الجغرافى للوطن العربى  - ٨
اصبحت تحیط بھ حدود طبیعیة من جمیع االتجاھات ساعدت على االحتفاظ بشخصیتھ العربیة  -

الممیزة 
  ار االوروبى تعرض الوطن العربى لالستعم - ٩
ادى ذلك الى تقسیمھ الى دول مختلفة فى المساحة  وعدد السكان وفصل الدول العربیة عن  -

بعضھا بحدود سیاسیة مصطنعة 
  مقاومة الدول العربیة لالستعمار  - ١٠

حصلت على استقاللھا ما عدا فلسطین ومدینتى سبتة وملیلة فى المغرب والجزر االماراتیة -
. ارة من بلد عربي الى اخراختالف درجات الحر - ١٢
 ترتب على ذلك تنوع المناخ فى بین البالد العربیة. 
 تنوع المناخ في الوطن العربي -١٣
  أدى ذلك إلى تنوع النباتات الطبیعیة والمحاصیل الزراعیة .
 .تنوع النباتات الطبیعیة والمحاصیل الزراعیة -١٤
  العربیة فیما بینھا  ساعد ذلك على إمكانیة التكامل بین الدول. 
 .شماًال ٣٧.٥ْجنوبًا و  ٢ْأمتداد أراضى الوطن العربى بین دائرتى عرض  -١٥

  . مرور خط االستواء بجنوب الوطن العربي و مدار السرطان بوسطھ -أ  
ة          -ب ى المنطق ع ف مالیة تق زاء الش دا األج ا ع ارة م ة الح ة المداری ي المنطق ھ ف م أجزائ وع معظ وق

  المعتدلة
 ارتفاع جبال لبنان -١٦
   وجود الجلید فوق قمة جبال لبنان  
 ).للبحر(للریاح  مواجھة سفوح جبال أطلس األمامیة -١٧
 اغزر مطرًا من السفوح الداخلیة أصبحت سفوح جبال أطلس األمامیة. 
  .اشجار السنط بكثرة فى السوداننمو  -١٨
  جار    أھم دول الوطن العربى انتاجًا للصأصبحت السودان من ن اش مغ العربي الذى یستخرج م

  .السنط



 

 تفوقالسلسلة 
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 لـوارثياسرعبدا/أ

٨  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 .تنوع حیوانات السافانا بین أكالت لحوم واكالت عشب - ١٩
 ترتب على ذلك ان اصبحت السافانا تمثل حدیقة حیوان طبیعیة. 
. قلة األمطار فى االقلیم الصحراوى -٠٢
  النباتات الشوكیة والصبار ونمو الحشائش القصیرة   
تحیط بالوطن العربى؟امتداد حدود الوطن العربى مع الظواھر الطبیعیة؟ وجود حدود طبیعیة -١٢
 أحتفاظ الوطن العربى بشخصیتھ العربیة الممیزة بین األمم ترتب على ذلك.  
) لبنان والیمن(اعتدال المناخ وسقوط األمطار على بعض المناطق المرتفعة بالوطن العربى -٢٢

  ھذه المناطق مرتفعة الكثافة السكانیةتفضیل السكان العیش بھا  مما جعل 
 الوحدة الثانیةمراجعة 

اھم المصطلحات الجغرافیة : اوال 
 التعریف المفھوم

سكان الوطن 
  العربي

دة         ربطھم وح ي وت وطن العرب ى ارض ال ون عل ذین یعیش ھم األفراد ال
  اللغة والمكان والتاریخ والعادات والتقالید المشتركة

 لسكان من حیث العدد والنوع والتعلیم ومكان االقامةل شاملحصر ھو  :تعداد السكان
  ھو زیادة عدد السكان خالل فترة زمنیة معینة  نمو السكان

 ناتجة عن الفرق بین الموالید وعدد الوفیاتالزیادة السكانیة الھى   الزیادة الطبیعیة
بھدف اإلقامة و العمل  من منطقة الخرىھى انتقال األفراد   الھجرة 

لزیادة غیر ا
  الطبیعیة

ى       ؤثر عل ا ی ل مم ة والعم انتقال الفرد من مكان إلى أخر بغرض اإلقام
  نمو السكان

 .نسبة عدد السكان الى المساحة التى یقیمون علیھا   الكثافة السكانیة
  عدم التوازن بین عدد السكان والموارد المتاحة  المشكلة السكانیة
ى    انشطة اقتصادیة ال الت م         الحرف واالعم ق لھ انون وتحق ى اطار الق ر ف ھا البش یمارس

 . ربحًا
بة     البدو الرحل  ون نس ھم سكان الصحراء الذین یعیشون حیاة التنقل والترحال ویمثل

 قلیلة من سكان الوطن العربى
و           الریفیون  ون نح ات ویمثل ھ الحیوان ة و تربی ون بالزراع ذین یعمل كان ال ھم الس

 بيمن مجموع سكان الوطن العر% ٤٥
ون          الحضر ا ویمثل ذین یشتغلون بالصناعة والتجارة وغیرھ  ٥٥ھم السكان ال

 سكان الوطن العربي% 
األحیاء  -

 العشوائیة
ق      ى المراف ر إل رة وتفتق ھي أحیاء نشأت دون تخطیط حول المدن الكبی
ة     ا الكثاف ع بھ المختلفة وتتدنى بھا الخدمات الصحیة واالجتماعیة وترتف

  .السكانیة 
  .أفتقاد الشخص للمھارات االساسیة فى القراءة والكتابة والحساب   أمیة

دد  قوة العمل  ل    ع ن العم ي س م ف ذین ھ ذین   األفراد ال ل وال ى العم ادرین عل أو الق
 .یعملون فعلیا أو یبحثون عن عمل 
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٩  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 
ارتفاع معدل نمو سكان الوطن العربى  - ١
   الزیادة  غیر الطبیعیة ،  )الموالید وانخفاض عدد الوفیات ددارتفاع ع(الزیادة الطبیعیة

 )الھجرة الداخلیة والخارجیة(
؟الموالید في الوطن العربي معدل ارتفاع  - ٢
  انخفاض معدل الوفیات  -٢  االنجابارتفاع معدل  - ١: بسبب
انخفاض معدل الوفیات في الوطن العربي  - ٣
 تقدم الرعایة الطبیة لألطفال  -٣ستوى المعیشة   ارتفاع م -٢تحسن األحوال الصحیة    -١
ارتفاع معدل الوفیات في بعض الدول العربیة  - ٤
  والفقر والجھلانتشارالحروب  -٣قلة الرعایة الصحیة   -٢انتشار اإلمراض واألوبئة   -١ 
  تسمى الھجرة بالزیادة غیر الطبیعیة  - ٥
- اإلقامة والعمل مما یؤثر على نمو السكان  النھا تعنى انتقال الفرد من مكان إلى أخر بغرض

، حیث یزید عدد سكان الدول المستقبلة  للمھاجرین مثل دول الخلیج العربى 
 تؤثر موارد المیاة والتربة الخصبة فى توزیع السكان - ٦
-  حیث یتركز السكان في:  
المیاه الجوفیة  مناطق - ٣أماكن سقوط األمطار      -٢السھول الفیضیة حول مجارى األنھار   -١
  تؤثر التضاریس فى توزیع السكان  - ٧
  یقل السكان فوق المرتفعات  -٢      .یتركز السكان في المناطق السھلیة  - ١
 ؟  یقل السكان فوق المرتفعات - ٨
  -   نظرًا لوعورة السطح وصعوبة استغالل االراضى
  یؤثر المناخ فى توزیع السكان  - ٩
  ق ذات المناخ المعتدل والممطر یتركز السكان في المناط - ١. 

 .یقل السكان في المناطق ذات المناخ الجاف والحار  - ٢ 
 العتدال مناخھا -      ؟  سكان الیمن ولبنان یفضلون سكنى الجبال  - ١٠
 بسبب وجود مناطق الزراعة -     ؟  ترتفع الكثافة السكانیة في مصر والسودان - ١١
 بسبب وجود المناطق الصناعیة -      ؟ القاھرة ترتفع الكثافة السكانیة في مدینة - ١٢
فر فرص العمل ابسبب تو -    ؟ یتركز السكان في مناطق  التعدین واستخراج الطاقة - ١٣

 وارتفاع الدخل
بسبب وجود المناطق الرعویة -       ؟ تقل الكثافة السكانیة في الصحارى العربیة - ١٤
تؤثر الحروب على عدد السكان وكثافتھم  - ١٥
- تؤدى إلى مقتل اعداد كبیرة منھم  أو إجبارھم على ترك بالدھم واالنتقال للعیش فى  النھا

اماكن اخرى كما في العراق وفلسطین والصومال والسودان 
  یؤثر النقل والمواصالت على عدد السكان وكثافتھم  - ١٦
- عمل توافرالطرق ووسائل النقل والموصالت یؤدى لجذب السكان الى المكان لالستقرار وال

. بینما عدم توافرھا یؤدى إلى انصراف السكان عن المكان 



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

١٠  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 ؟  ظھور المشكلة السكانیة فى الوطن العربى - ١٧
-   بسبب عدم التوازن بین عدد السكان والموارد المتاحة
  تنوع أنماط سكان الوطن العربي وأماكن إقامتھم  - ١٨
- لك البیئات واستثمار مواردھا ألنھم یتمیزون بالذكاء والفطنة لذلك استطاعوا العیش في ت .
.  بحثا عن الماء والعشب -     ؟  یعیش البدو حیاة التنقل والترحال - ١٩
   تناقص أعداد البدو في الوطن العربي - ٢٠
   تحول أعداد كبیرة منھم للعمل في التعدین  -٢  ھجرة الكثیر منھم إلى القرى والمدن  -١
قیام الدول العربیة بتوطینھم فى قرى  -٣
 تناقص أعداد سكان القرى في الوطن العربي - ٢١
 بسبب ھجرة أھل الریف للمدن رغم جھود الدول العربیة لوقفھا
  زیادة أعداد سكان المدن في الوطن العربي  - ٢٢
  انشاء الدول العربیة المدن الصناعیة  كما  - ٢  قیام المدن البترولیة كما في دول الخلیج  - ١

. الھجرة من الریف إلى المدن  -٣  . رمضان في سوریا ومصر مثل العاشر من 
ارتفاع نسبة اإلعالة في الوطن العربي  - ٢٣

    ضعف مشاركة المرأه في سوق العمل  - ٢نسبة صغار السن وكبار السن   ارتفاع  - ١  
 .ارتفاع نسبة البطالة بین الشباب -٤. ارتفاع من ھم في سن التعلیم بالنسبة إلى عدد السكان  -٣
معنا العربى العدید من القیم واالخالق الحمیدة التى تمیزه عن بقیة المجتمعات یمیز مجت - ٢٤
     التمسك بالعادات والتقالید الحسنة   - ٢    التمسك بالقیم الدینیة  - ١
الترابط األسرى  - ٤     الكرم وحسن الضیافة  -٣
  تحظى المرأه في المجتمع العربي بمكانة متمیزة - ٢٥
      زادت نسبة التحاق اإلناث بالتعلیم  - ٢ . لمجتمع فرص للتعلیم والعمل أتاح لھا ا -١

 زادت نسبة مشاركتھن في سوق العمل فأصبحت منھن المعلمة -٣     % ٧٧االبتدائي فوصلت 
  برلمانال ةوالطبیبة والوزیرة وعضو

 كانت نسبة التحاق اإلناث بالتعلیم االبتدائي ضعیفة - ٢٦
 تي تمنع تعلیم اإلناث بسبب بعض العادات والتقالید ال .

 :ما النتائج المترتبة على  : ثالثا 
 .توافر الطرق ووسائل النقل والمواصالت بالوطن العربى  - ١
 تؤثر فى توزیع السكان حیث یتركز السكان فى المناطق التى بھا وسائل النقل والمواصالت 
 ناك مشكلة سكانیةاصبحت ھ العالقة غیر المتوازنة بین عدد السكان والموارد المتاحة - ٢
   ارتفاع معدل االعالةارتفاع نسبة من ھم فى سن التعلیم الى عدد السكان  - ٣
 استمرار الھجره من الریف الى المدن ؟ - ٤
  ادت الى ظھور االحیاء العشوائیة  

 .اختالف توزيع السكان بالوطن العربى -٥
  حيث أصبحت هناك  حدوث خلل فى توزيع الكثافة السكانية:  
 مرتفعة الكثافة السكانية    مناطق ومناطق  متوسطة واخرى نادرة الكثافة السكانية. 



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

١١  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 .قيام الصرعات والحروب فى بعض الدول العربية  -٦
  حيث    تؤثر  الصراعات والحروب  على عدد السكان وكثفاتهم:
   يقُتل اآلف السكان  
  الصـومال فلسطين، ( .اماكن اخرىإجبارهم على الفرار وترك منازلهم وبالدهم للعيش فى

....( 
 .تحسن االحوال الصحية والتقدم الطبى فى معظم الدول العربية بالنسبة لنمو السكان -٧ 
  انخفاض نسبة الوفيات فى معظم البالد العربية وبالتالى أرتفاع معدل نمو السكانأدى ذلك الى. 
  .ية تزايد السكان بدرجة التتناسب مع الموارد السكان -٨
 عدم التوازن بين النمو السكاني والموارد االقتصـادية وبالتـالى ظهـور     يترتب على ذلك

 . المشكلة السكانية
  .الزيادة المستمرة فى عدد سكان المدن فى الوطن العربى -٩
  تراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في المدن .

     اازدحام المدن والمواصالت والمدارس فيه. 
 .هجرة السكان بأعداد كبية من القرى الى المدن فى الوطن العربى  -١٠

  ظهور المدن المليونية ، كما فى مصر والدار البيضاء.  
      ظهوراألحياء العشوائية حول المدن الكبرى والتى تفتقر إلى المرافق المختلفة وتتدنى بها

 .مستوى الخدمات الصحية واالجتماعية
 .ألحياء العشوائية كثرة ا -١١
   ظهور المشكلة السكانية بالمدن.  

  افتقار األحياء العشوائية للمرافق وتدنى مستوى الخدمات الصحية واالجتماعية بها. 
  اتجاه الحكومات الى تطويراألحياء العشوائية. 

 رباالقاليم المناخية فى الوطن الع 

 الخصائص المناخية  الموقع   اإلقليم
البحر 
 المتوسط

ة      مالیة المطل راف الش ى األط د عل یمت
  على سواحل البحر المتوسط 

ار     -١ یفًا بالنھ رارة ص ة الح اع درج ارتف
  وانخفاضھا لیًال 

  معتدل ممطر شتاءًا  -٢
غل      الصحراوي الیم انتشار ویش من  % ٨٠أكثر األق

حر المتوسط المساحة ویمتد بین إقلیم الب
  في الشمال والمدارى في الجنوب 

یفًا    -١ رارة ص دید الح اري ش اخ الق المن
  بالنھار 

  شدید البرودة لیًال في الشتاء  -٢
ي  المدارى ا ف ي كم وطن العرب وب ال د جن یوج

وب     ودان وجن ط الس وب ووس جن
ب    رب ش وب غ رة  ھ موریتانیا وجن الجزی

   )رالیمن وعسی(العربیة 

اع در -١ از بارتف ي یمت رارة ف ات الح ج
   فصل الصیف وسقوط األمطار

شتاءًا  انخفاض الحرارة والجفاف -٢

 
 



 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

١٢ الدراسات االجتماعیةامبراطور 
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 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

١٤  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 
 :مراجعة الفصل الثالث 

 بم تفســـــــــــــــــــــر: اوال 
؟ )صلى اهللا علیھ وسلم(كان العالم في حاجة إلى مجيء محمد   - ١

لیرشد الناس إلى عبادة اهللا الواحد  -  أ
 ینشر قیم العدل والمساواة والتسامح والرحمة بعد انتشار الظلم والفسادل - ب

 كانت شبھ الجزیرة العربیة مھد لرسالة محمد ؟   - ٢
ظھرت بھا العدید من الحضارات  -ب ألنھا منطقة ھادئة بعیدة عن الصراعات واإلنحرافات  -  أ

 سبـــأ  التي ورد ذكرھم في القرآن - ثمــود  - عـــاد  مثل  الحضــــارات-ج  والمدن والممالك
: الشمــــــال   /یثرب -مكــة : الغرب/  حمـیر  - َمعیـن:الجنـــــــوبمثل  فى  الممالك والمدنو

  الحیرة والغساسنة 
  كان النظام القبلى ھو السائد فى شبھ الجزیرة العربیة   - ٣
دد النھا كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل منھا شیخ یحكمھا من بین افرادھا ولھا قانون یح 

واجبات كل فرد بھا 
 -؟اًال للتجارة فقط لم تكن اسواق العرب قبل االسالم مج - ٤

النھا كانت میدانًا للتنافس فى الشعر والخطابة 
انتشر بین العرب قبل اإلسالم عادات سیئة  - ٥
)دفن البنات أحیاء(وأد البنات  - ٢األخذ بالثأر               - ١
 "القمار" لعب المیسر  - ٤شرب الخمر             -٣ 

 :بعض األخالق الحمیدة مثل كان للعرب قبل اإلسالم ب - ٦
الوفاء بالعھد  -٣الكرم                  -٢الشجاعة   - ١
 الصبر -٦حمایة الجار          -٥العفو عند المقدرة   -٤
  حظیت بعض النساء فى المجتمع العربى بمكانة عالیة - ٧

مارس بعضھن الطب مثل السیدة  -٢       السیدة خدیجة بنت خویلد رضى اهللا عنھا -١: مثل 
 .زینب من بنى أود 

النھم كانوا یقومون برحلتى  - ؟ العربیة كان لمكة مكانة تجاریة ھامھ فى شبھ الجزیرة -٨
الشتاء الى الیمن والصیف الى الشام 

م بعام الفیل  ؟ ٥٧٠تسمیة عام  - ٩
 . ددا من الفیلة فى ھذا العام حاول ابرھة الحبشى ھدم الكعبة بجیش كبیر یضم ع الن
 محاولة ابرھة الحبشى ھدم الكعبة  ؟ - ١٠

 .لیصرف الناس عن زیارتھا وتعظیمھا ولیتجھوا الى كنیسة التى بناھا بارض الیمن  -
  ؟  فشل أبرھة في ھدم الكعبة - ١١

الن اهللا حفظ بیتھ الحرام واھلك أبرھة وجیشھ حیث أرسل علیھم طیرا محملة بأحجار محرقة 
  ترمیھم بھا

 لیكون محمودا فى االرض والسماء - ؟  سیدنا محمد  ص بھذا االسمتسمیة  - ١٢
  ؟ كان من عادات أشراف مكة ان یدفعوا بأبنائھم لمرضعات من البادیة الصحراء  - ١٣



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

١٥  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

ألن العیش فى البادیة یكسبھم فصاحة اللسان وقوة البنیان ورجاحة العقل 
  انتقال سیدنا محمد للعیش مع عمھ بعد بلوغھ الثامنة - ١٤

وتوفى وھو فى سن " الدتھ توفیت وھو فى سن السادسة من عمرة فكفلھ جده عبدالمطلب الن و  -
الثامنة فأوصى بھ عمھ ابى طالب 

 خروج سیدنا محمد للعمل في رعي األغنام رغم صغر سنھ - ١٥
 یساعد عمھ الن عمھ كان فقیرا كثیر العیال فرفض أن یكون عبئًا علیھ ، وفضل أن

 ى كثیر من الصفاتتعلم الرسول ص من حرفة الرع - ١٦
. )یرعى االغنام من بدایة الیوم الى آخرة(الصبر   -أ

. )یحرس االغنام وینام بجوارھا(التواضع - ب
. )یحفظھا من الحیوانات المفترسة(الشجاعة  - ج
 )یساعد االغنام اذا مرضت او اصیبت بسوء(الرحمة والعطف - د

الطھارة والعفة ورجاحة العقل و الن عرف عنھ  -؟ تسمیة سیدنا محمد بالصادق األمین -١٧
 الصدق واألمانة

 عرضت السیدة خدیجة الزواج على سیدنا محمد - ١٨
الن میسرة غالمھا عندما عاد من رحلتھ معھ الى الشام وصف لھا صفاتھ واخالقھ الكریمة  -

فأعجبت بھ 
اعد اهللا سیدنا محمد لحمل رسالة االسالم ؟  - ١٩

 یعده لحمل رسالة اإلسالمعاش طفولتھ وشبابھ فى رعایة ربھ  -أ 
 اتصف باألخالق الحمیدة وعرف  بالصادق األمین -ب 
 لم یجعلھ اهللا یسجد لصنم قط - ج 

 كان سیدنا محمد یمكث فترات طویلة في غار حراء - ٢٠
 لیتعبد فیھ ویمكث فیھ ایاما بعیدا عن الناس یتأمل فى خلق اهللا -

دئ األمر فى با )دعوة األقارب(بدأت الدعوة الى االسالم سرا  - ٢١
الن اهللا لم یأذن لنبیھ بالجھر بالدعوة  - خوفا من القضاء على الدعوة وھى فى المھد    -

  دعوة الرسول لم تفرق بین الناس ولیست قائمة على العنصریة - ٢٢
العبید  –االحرار (كانوا من كل فئات المجتمع  ثالثین الذین اسلموا فى نھایة المرحلة االولى -أ  
 )الفتیان –الشباب  –ء النسا –الرجال  –
 )وبالل الحبشى –ضمت اجناس اخرى مثل صھیب الرومى  - ب

معارضة قریش وخاصة للدعوة االسالمیة  - ٢٣
 ظنوا أن الدعوة االسالمیة ستھدد مصالحھم التجاریة ومكانتھم بین  القبائل العربیة -أ 
كانت تخالف دین آبائھم واجدادھم  -ب 
 دین سیكون سبب عزتھا ورفع مكانتھالم تدرك ان ھذا ال - ج 

ھجرة المسلمین الى الحبشة  - ٢٤
ال یظلم عنده احد  )النجاشى(ملك الحبشة  -ب     شدة ایذاء قریش للرسول واصحابھ -أ 

  تسمیة أبوبكر بالصدیق - ٢٥
الن الرسول عندما اخبر قریش برحلة االسراء والمعراج كذبوه  ولكن ابوبكر صدقھ وقال ان  -

صدق  قال ذلك فقد



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

١٦  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

  الطائف خروج الرسول إلى - ٢٦
یدة رغبة الرسول فى مكان اخر للدعوة غیر مكة وذلك بعد وفاة عمھ ابو طالب  وزوجتھ الس )١

 لیدعو أھلھا إلى اإلسالم ،ولكي یلتمس النصرة من قبیلة ثقیف) ٢خدیجة فى عام الحزن      
  : نجاح خطة الھجرة  - ٢٧

  ة التامةالسری -٢التخطیط الجید                    - ١
اختیار القادرین علي تنفیذ التخطیط  - ٤توفیق اهللا وعنایتھ  برسولھ     -٣

  ھجرة الرسول وصحبھ من مكة لم تكن باألمر الھین علي قلوبھم - ٢٨
ألنھا موطنھم وأحب البالد إلیھم ولكنھا التضحیة في سبیل اهللا  -

  أھمیة المسجد في دولة الرسول الجدیدة - ٢٩
 مدرسة لتعلیم مبادئ الدین اإلسالمي - ٣ار للعبادة    د - ٢مقر الحكم      -١

؟  قیام الرسول بالمؤاخاه بین المھاجرین واالنصار - ٣٠
 لیسود الحب واإلخاء والتعاون بین المسلمین -

  یعتبر الیھود أخطر فئة علي اإلسالم - ٣١
 بسبب ما عرف عنھم من الغدر وخیانة العھود -

 )ةصحیفة المدین(كتب الرسول كتابًا سمي بـ  - ٣٢
لكى یؤمن الیھود وغیرھم علي دینھم وأموالھم ودور عبادتھم بشرط أن یتعاونوا مع المسلمین  -

 لحمایة المدینة من أي عدوان 
 .الن المعركة كانت عند بئر یسمى بدر  -    تسمیة غزوة بدر بھذا االسم ؟ - ٣٣
 اختار الرسول أن تدور المعركة عند بئر بدر؟ - ٣٤

صاحبة الرسول أشار علیھ أن یعسكرعند أقرب أبار بدر إلي  الن الحباب بن المنذر احد -  
.المشركین

 ألنھا كانت عند جبل احد خارج المدینة -    تسمیة غزو احد بھذا االسم ؟ - ٣٥
  حاصر الرسول  بعد غزوة أحد یھود بني النضیر في المدینة ؟ - ٣٦

ووافقوا على قرار  ألنھم انتھزوا فرصة ھزیمة المسلمین وتآمروا لقتل الرسول حتى استسلموا -  
بجالئھم عن المدینة   الرسول

  ُعرفت غزوة الخندق بھذا االسم  ؟    - ٣٧
بسبب حفر المسلمون خندق شمال المدینة بناءا على اقتراح سلمان الفارسي   -

 اشتداد الحصار علي المسلمین من الداخل والخارج في غزوة األحزاب - ٣٨
لي انضموا للمشركین فاشتد الحصار عبسبب نقض یھود بني قریظة العھد مع الرسول و -

 المسلمین
 یعتبر صلح الحدیبیة فتحًا ونصرًا مبینًا للمسلمین ؟ - ٣٩

بدأ الرسول في إرسال الرسل للملوك والرؤساء یدعوھم إلي اإلسالم  - ١
.بدأت مرحلھ نشر الدعوة عالمیًا  -٢
  مواجھة كل من یقف أمام تبلیغ ونشر الدعوة بین الناس  -٣

الن بعدھا انھارت قلعة الوثنیھ فى شبھ : جـ؟)غزوة الفتح(ى غزوة فتح مكھ باسم تسم- ٤٠
 .الجزیره العربیھ

ھزیمة المسلمین فى غزوة احد؟ - ٤١



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

١٧  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

الن  الرماة خالفوا اوامر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم  

؟ فشل االحزاب فى الخندق - ٤٢
اتى النصر من عند اهللا عندما ارسل ریحا شدیده اقتلعت خیام المشركین وادخل اهللا الرعب  الن

فى قلوبھم فعادوا خاسرین
اعتراض المسلمین لقافلة قریش بقیادة ابو سفیان؟ - ٤٣

لتعویض المسلمین عما فقدوه بعدما خرجوا من  مكة وتركوا منازلھم وتحارتھم  
ى قتال المشركین فى بیعة الرضوان؟ مبایعة الرسول اصحابھ عل - ٤٤
اشاعة خبر مقتل عثمان  

 أيد باألدلة التاريخية 

 ؟.كان للعرب صفات سیئة وصفات حمیدة قبل االسالم) ١
 ساد المجتمع العربى قبل االسالم العديد من العادات السيئة والحسنة...  
العادات السيئة   : ) األخذ بالثأر –لعب الميسر  –رب الخمر ش –وأد البنات (  
العادات الحسنة  :  الوفاء بالعهـد   –الشجاعة –الكرم : (اتصفوا باألخالق الحميدة مثل– 

  ). حماية الجار –العفو عند المقدرة 
  .لحمل الرسالة منذ طفولته صلى اهللا عليه وسلماعد اهللا الرسول ) ٢
  ه وشبابه فى رعاية ربه يعده لحمل رسالة اإلسالم حيث عاش صلى اهللا عليه وسلم طفولت

. واتصف باألخالق الحميدة  وعرف  بالصادق األمين  ولم يجعله اهللا يسجد لصنم قط 
 .كانت صفات النبوة واضحة في سيدنا محمد منذ صغره) ٣
  عمه في  للعمل مع " صلى اهللا عليه وسلم "من عمره انتقل  عشره الثانيةعندما بلغ الرسول

نبـي   كان عالماً باالنجيل  فعرف أنه" بحيرا"الشام فمروا براهب يسمى  التجارة فسافر معه إلى
  .األمة  هذه 

  .لمكة صلى اهللا عليه وسلم" محمد"شدة حب سيدنا ) ٤
  ًما أطيبك من بلد وأحبك إلـي ولـوال أن   "حينما خاطبها رسول اهللا عند خروجه منها قائال

  ".ما سكنت غيرك قومي أخرجوني  منك
  ).لم تكن عنصرية(دعوة الرسول لم تفرق بين الناس) ٥
حيث     أحـرار   –عبيد  –نساء  –رجال ... (اعتنق االسالم  كل فئات المجتمع من– 

دخل اإلسالم أجناس أخرى  من غير العـرب مثـل بـالل الحبشـي      )  شباب -شيوخ
  .وصهيب الرومي

 .اهتمت بالمرأة مصلى اهللا عليه وسلدعوة الرسول ) ٦
 كان النساء يمثلن ربع المسلمين وهذا دليل على مكانة المرأة فى المجتمع اإلسالمى. 
  .يستشير أصحابة أثناء الغزواتصلى اهللا عليه وسلم  كان الرسول) ٧

 غزوة بدر :    أستشار الرسول أصحابه فأشار عليه الحباب بن المنذر أن يعسكر عند
  . لى المشركيناقرب بئرمن أباربدرإ



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

١٨  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 غزوة الخندق  :   بحفر خندق شمال المدينة " سلمان الفارسي"وافق الرسول  على اقتراح
  . وذلك ألن لمدينة محاطة من الشرق والغرب بالجبال ومن جهة الجنوب بالمنازل 

  .الدعوة االسالمية دعوة عالمية للناس كافة) ٨
 الرسل للملوك والرؤساء يدعوهم إلي  حيث بدأ الرسول بعد صلح الحديبية في إرسال

وما أرسلناك اال رحمةً " اإلسالم ومن هنا بدأت مرحله نشر الدعوة عالمياً ، وقال تعالى
 .صدق اهللا العظيم" للعالمين

   الخلفاء "الفتوحات االسالمية التى خاضها المسلمين خارج شبه الجزيرة العربية فى عهد
 .لنشر االسالم" الرشدين

 فى غزوة احد سبباً فى هزيمة المسلمين؟ صلى اهللا عليه وسلمن مخالفة أوامر الرسول أ) ٩
  فى غزوة أحد:    رامياً للوقوف علي جبـل يشـرف علـي أرض     ٥٠اختار الرسول

عندما دارت المعركـة   . وأمرهم بعدم التحرك من أماكنهم إال بأمره) جبل أحد(المعركة 
خلى الرماة عن مواقعهم وانشغلوا بجمع الغنائم التي تركهـا  وانتصر المسلمون في بدايتها ت

العدو انتهز خالد بن الوليد الفرصة ودار من خلف الجبل و انقض بجيشه علي المسـلمين،  
  .وتحول النصر الى هزيمة

واصحابه ؟ شدة حقد  صلى اهللا عليه وسلمكان اليهود فى حالة عداء دائم مع  الرسول ) ١٠
سول وأصحابه؟ وكراهية اليهود للر

  يهود بنى النضير  :  انتهز يهود بنى النضير فرصة هزيمة المسلمين في احد وتأمروا
  .فحاصرهم الرسول ووافقوا على جالءهم عن المدينة  .لقتل الرسول

تركز يهود بني النضير في شمال المدينة وذلك بعد خروجهم منها وبنو قالع  - :غزوة خيبر
ى كانت مركز للمؤامرات والدسائس والغدر والخيانة لتحريضهم القبائل علي وحصون في خيبر الت

  . قتال المسلمين
نقضو العهد مع الرسول  أثناء غزوة األحزاب  بانضمامهم للمشركين  -: يهود بني قريظة

  .لذلك أجالهم الرسول عن المدينة
  ع أعدائه؟كان الرسول متسامحاً وصاحب عفو عند المقدرة؟ سماحة الرسول م) ١١
  أمر بمعاملة األسرى في معركة بدر معاملة حسنة.  
  مكة دون قتال ، عفا عن أهلها الدين أذوه  صلى اهللا عليه وسلمعندما دخل الرسول

مما يدل علي سماحة الرسول الكريم مع أهل ) )إذهبوا وأنتم الطلقاء((وأخرجوه منها وقال لهم  
  .مكة

 
 بيعة العقبه الثانيه بيعة العقبه االولى وجه المقارنه 

 تاريخها
من البعثه فى ) ١٢(كانت فى عام  

 .موسم الحج
 .من البعثه) ١٣(كانت فى عام  

 احداثها
لتقى الرسول بوفد مـن اهـل   ا 

  رجال)١٢(يثرب كانوا  
من الخزرج  )١٠(من االوس و) ٢(

 ٧٣(ى مكه وكانوا عاد اهل يثرب إل 
وإلتقوا بالرسول ) رجال وامرأتين
 .عند العقبه سرا



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

١٩  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 .عند العقبه

 نتائجها

بــايعوا الرســول علــى أال  -١ 
ــيئا وال   ــاهللا ش ــركوا ب يش
ــون وال  ــرقون وال يزن يس
يقتلون أوالدهم وال يعصونه 

  .فى معروف
ــم   -٢  ــول معه ــل الرس ارس

ليعلمهم  )مصعب بن عمير(
امور دينهم فكان اول سـفير  

 سالمفى اإل

بايعواألرسول على ان يحموه  -١
  وينصروه إن هاجر إليهم

انا منكم (بايعهم الرسول  وقال لهم  -٢
  وانتم منى

اصبحت يثرب مهياءة الستقبال  -٣
الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 واصحابه

 
 الغزوات السرایا -

ضد المشركین  ھي حمالت وجھھا النبي    تعریفھا
 یحضرھاولم 

ادة    لمون بقی ھا المس ارك خاض ي مع ھ
 الرسول ضد المشركین

إلضعاف قوة قریش االقتصادیة  لیكفوا    ھدفھا
كیدھم وعدائھم  وتحریضھم للیھود 

 على الرسول وأصحابھ بالمدینة

ھ     ر مبادئ دفاعا عن اإلسالم وحمایتھ ونش
 بین الناس



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٢٠  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 
 نتائجھا وةاسباب الغز االغزوة


 

عندما سمع المسلمون ان قافلھ لقریش 
قادمھ من الشام تحمل تجارتھم فامرھم 
الرسول باعتراضھا  لتكون تعویضا 

  لھم عما سلبتھ منھم قریش

 .انتصار المسلمین -١ 
من المشركین ) ٧٠(قتل  -٢

) ابوجھل وعتبھ بن ربیعھ(منھم
اخرین من  )٧٠(واسر 

  .المشركین
 .رجال )١٤(استشھد من المسلمون  -٣

 
 

رغبة قریش فى االنتقام من  -١
 .المسلمین بعد بدر

قتل من  - ٢.     إنتصار المشركین -١
   .  مقاتل)١٤(المشركین 

من المسلمین منھم  )٧٠(استشھد  -٣
 ).حمزة عم الرسول(

 
 

بسبب یھود بنى النضیر الذین اخرجھم 
سول من المدینة بسبب خیانتھم الر

فقاموا بتحریض قریش والقبائل العربیة 
  على قتال الرسول

  مینر المسلاإنتص - 
عودة المشركین الى بالدھم - 

 خاسرین

 


 
 

) ١٤٠٠(عندما خرج الرسول ومعھ 
مسلم الى مكھ لزیارة بیت اهللا الحرام 

 .الى ان وصل الى الحدیبیھ
 )عثمان بن عفان(ارسل الرسول  -

لقریش    لیخبرھم ان الرسول لم یاتى 
 .لقتالھم 

لكن اصرت قریش على منع   - 
 .الرسول من الدخول

عندما تاخر عثمان اشیع ان قریش  -
قتلتھ فبایع المسلمون الرسول على قتال 

قریش وعرفت ھذه البیعھ ببیعة 
 .الرضوان

عندما علمت قریش بھذا تركت  -  
ثمان وارسلت للرسول تفاوضھ وتم ع

 .التوصل الى صلح الحدیبیھ

 .عاد الرسول الى المدینھ  -
ضمن الرسول دخول مكھ  -

 .العام القادم
دخلت قبیلة خزاعھ فى حلف  -

 .الرسول
دخلت قبیلة بكر فى حلف  -  

 .قریش

 غزوة خیبر
  ھـ٧

كانت خیبر مركز للدسائس   
بائل والمؤامرات وكانت تحرض الق

على قتال المسلمین فقرر الرسول ان 
  .یفتحھا لیأمن شرھا

 انتصار المسلمین على الیھود  -
ابقى الرسول بعض الیھود من سكلن  -

المدینھ یزرعون ارضھا على ان 
 .یكون نصف انتاجھا للمسلمین

 .فتح الرسول مكھ دون قتال -بسبب نقض قبیلة قریش لعھدھا مع   فتح مكھ



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٢١  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

الرسول عندما تحالفت مع قبیلة   ھـ٨
التى دخلت )خزاعھ(تلت قبیلة وقا)بكر(

 .فى حلف الرسول

 .عفا الرسول عن اھل مكھ -
طاف الرسول بالكعبھ وحطم  -

 .االصنام التى حولھا
 غزوة ُحنین

  ھـ٨
الحرب ) ھوازن و ثقیف(إعالن قبیلتى 

 .على المسلمون
 .)نینُح(خرج الرسول بالجیش الى  -

بقوتھم  اصاب المسلمون الغرور - 
وقال بعضھم لن نھزم الیوم من 

 .قلھ
حتى انقض )حنین(ما ان وصلوا الى  -

ثبت  -علیھم العدو فتراجعوا 
بان )العباس(الرسول وامر عمھ 

ینادى فى المسلمون ان النصر من 
  عند اهللا

غزوة تبوك 
 ھـ٩

عاد الرسول  -٢انتصار المسلمین  -١  .اعداد الروم جیش لمقاتلة المسلمین
 .ھ سالما الى المدینھبجیش

 
 میالد الرسول ص م  ٥٧٠

 بیعة العقبة االولى  من البعثة ١٢السنة 
 ةنبیعة العقبة الثانیة   وھجرة المسلمین الى المدی  من البعثة ١٣السنة 

غزوتى بدر  ھـــ ٢
 غزوة احد ھـــ ٣
 غزوة الخندق ھـــ ٥
 الدعوة صلح الحدیبیة   بدات عالمیة  ھـــ ٦
 غزوة خیبر ھـــ ٧
 فتح مكة  وغزوة حنین ھـــ ٨
 غزوة تبوك ھـــ ٩

 حجة الوداع ھـــ ١٠
 وفاة الرسول  ص  م ٦٣٢/   ھـــ   ١١

 
 صاحب الدیانة الحنیفیة/  ارسلھ اهللا الھل مكة         نبى اهللا ابراھیم
 اشھر شعراء العرب قبل االسالمالنابغة الذبیانى 

 مارست الطب زینب بنت أود السیدة
 حظیت بمكانة عالیة –زوجة الرسول  وام المسلمین   السیدة خدیجة
 حاول ھدم الكعبة ابرھة الحبشى
 اخر الرسل -محمد بن عبد اهللا  الرسول  ص



 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٢٢ الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 مرضعة الرسول حلیمة السعدیة
 كفلھ من سن السادسة وحتى الثامنة/  جد الرسول  عبد المطلب

 ام الرسول توفیت وھو فى سن السادسة  منة بنت وھبالسیدة ا
 كفل الرسول من سن الثامنة  ابو طالب عم الرسول

 غالم السیدة خدیجة الذى سافر الى الشام مع الرسول  میسرة
 كان عالم باالنجیل بشر الرسول بالنبوة  ورقة بن نوفل
ة صاحب الرسول فى رحل/ اول من اسلم من الموالى     زید بن حارثة

 الطائف
 عم الرسول سب الرسول بعد الجھر بالدعوة  ابو لھب
 استقبل المسلمین/ ملك الحبشة  النجاشى

 اول سفیر فى االسالم مصعب بن عمیر
 دلیل الرسول فى الھجرة عبداهللا بن اریقط

 اثناء الھجرة بمتابعة أخبار المشركین  عبد اهللا بن أبي بكر
 .اثناء الھجرة  الطعامبإحضار قامت   أسماء بنت أبي بكر

 رعي األغنام حول الغار لیخفي أثارھما  عامر بن فھیرة
اشارعلى الرسول ان یعسكر عند ادنى بئر من ابار بدر الى  الحباب بن المنذر(

 المشركین
رجع بثلث  الجیش و).  عبد اهللا بن سلول(زعیم المنافقین   ).عبد اهللا بن سلول(

 فى غزوة احد
استغل نزول الرماة فى غزوة احد واستولى على الجبل المرتفع  )لیدخالد بن الو(

 وساعد على انتصار المشركین فى غزوة احد قبل اسالمھ
 فى غزوة الخندق.اشارعلى الرسول بحفر خندق حول المدینة  سلمان الفارسى
 مبعوث الرسل فى صلح الحدیبیة عثمان بن عفان
 من شبھ الجزیرة العربیةانھى الوجود الیھودى  عمر بن الخطاب

 نادى فى المسلمین یوم غزوة حنین بان النصر من عند اهللا العباس بن عبد المطلب



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٢٣  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 الوحدة الرابعةمراجعة 
  المصطلحات

شكل من اشكال الحكم اقره المسلمون بعد وفاة الرسول یقوم على   خالفةال
ابة عن اختیار من یتولى رئاسة المسلمین فى امور الدین والدنیا نی

 الرسول
 كانت من عامة المسلمین لھ فى المسجدالبیعة العامة
 و االنصار فى سقیفة بنى ساعده مبایعة المھاجرینالبیعة الخاصة

نظام اتبعھ المسلمین فى اختیار الخلفاء الراشدین یقوم على الترشیح شورى
 واالنتخاب

رسول ورفضت دفع ھم قبائل عربیة ارتدت عن االسالم بعد وفاة المرتدون
 الزكاة واتبعت مدعى النبوة

 كلمة فارسیة معناھا السجل أو الدفترالدیوان
مجموعة كبیرة من السفن التى تستخدم فى الحروباسطول بحرى

 ھم فئة من جیش على خرجت بعد موقعة صفین رافضة مبدا التحكیمالخوارج
 

لفاء الراشدین أطلق على ابوبكر وعمر وعثمان وعلى اسم الخ .١
ألنھم جاءوا بعد الرسول وتولوا المسلمین في  دینھم ودنیاھم : اطلق علیھم الخلفاء  -
ألنھم ساروا علي نھج الرسول واھتدوا بھدیھ  واستكملوا مسیرتھ في :أطلق علیھم الراشدون  -

بناء الدولة 
یعتبر ابو بكر اول خطیب فى االسالم   .٢
 لدعوة خطب عند الكعبة وتحمل أذي المشركینالنھ عندما جھر الرسول با -
 ظھرت حكمة أبو بكر عند وفاة الرسول ؟ .٣
  عند موت الرسول وصاح عمر من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقھ- ١
یعبد اهللا فان اهللا حي   ثبت الصدیق وقال من كان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان -٢

 ال یموت
 ساعدة بعد وفاة الرسول اجتماع األنصار في سقیفة بني .٤
 الختیار خلیفة للمسلمین حفاظًا على كیان الدولة االسالمیة -
 أختیار ابوبكر الصدیق خلیفة للمسلمین ؟ .٥
سبقھ لإلسالم وجھاده بنفسھ ومالھ وأوالده من أجل رفعة  -٢   .أكبر الصحابة سنًا  - ١  

رافق  - ٥فى كل غزواتھ    )ص (شارك الرسول  - ٤ اول من اسلم من الرجال - ٣.  االسالم
إماما للمسلمین فى الصالة اثناء ) ص ( جعلھ الرسول  -٦فى الھجرة  ) ص ( الرسول 
  .مرضھ 

  )ص ( تنفیذًا لوصیھ الرسول  -إرسال أبو بكر جیش أسامة إلى الروم ؟ .٦
إلیھ  االسالمیھ لحاجة الدولة ؟ رفض بعض الصحابة ارسال جیش اسامة الى الروم  .٧

 الذي  تعرضت لھ  لمرتدیناخطرلمواجھة 



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٢٤  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

  قیام ابو بكر الصدیق بجمع القرآن الكریم  .٨
بسبب استشھاد الكثیر من حفظة القرآن أثناء حرب المرتدین فأشار عمر بن الخطاب علي  -

  أبو بكر بجمع القرآن 
  ارسال ابو بكر الصدیق الجیوش الى الشام والعراق .٩
 -٣لنشر اإلسالم خارج شبة الجزیرة العربیة   -٢ استقرار الدولة والقضاء علي المرتدین   -١

  تأمین حدود الدولة 
     ؟لقب الرسول عمر بن الخطاب بالفاروق   .١٠

 .الن اهللا فرق بھ بین الحق والباطل بعد اسالمة 
انشاء المدن االسالمیة  ؟  .١١

 .لتكون تجمعًا للمسلمین والجیوش  -
؟ تسمیة معركة نھاوند باسم فتح الفتوح .١٢

 فیھا الفرس وانتھت دولتھم نھائیًا الن ھزم -
 رغبة عمرو بن العاص في فتح مصر ؟ .١٣

النھ رأي  أن فتحھا سوف یكون قوة للمسلمین وعونًا لھم  -  
  تردد عمربن الخطاب في فتح مصر في البدایة؟ .١٤
النشغال الجیوش االسالمیة بمحاربة الفرس والروم    
كان عثمان بن عفان من المقربین للرسول ؟ .١٥
 .قربھ الرسول إلیھ لحسن خلقھ وكرمھ وحیائھ  - 

 سمي عثمان بن عفان بلقب ذو النورین  .١٦
لزواجھ من اثنتین من بنات الرسول وھما رقیة ولما توفیت تزوج أم كلثوم  -

شارك عثمان بن عفان في كل الغزوات ما عدا بدر  ؟ .١٧
 لمرض زوجتھ فجلس لجوارھا بإذن النبي   -   

بكتابة القرآن في مصحف واحد وبلغة واحدة ؟ )ن ثابتزید ب(أمر عثمان  .١٨
 .بسبب اختالف المسلمین في قراءة القران لدخول غیر العرب في اإلسالم  -

وزع عثمان المصحف الموحد علي البالد اإلسالمیة ؟ .١٩
حتى تتوحد القراءة فى كل قبائل العرب والبالد المفتوحة  - 

 میا بحریا؟إنشاء عثمان بن عفان أسطوال إسال .٢٠
لصد ھجمات الروم علي سواحل مصر والشام  - 

  فتح جزیرة قبرص ؟ .٢١
قاد معاویة المسلمین لفتحھا إلیقاف ھجمات الروم علي سواحل مصر والشام  -   

 تسمیة معركة ذات الصواري بھذا االسم ؟ .٢٢
  .بسبب كثرة صواري المراكب التي اشتركت في ھذه المعركة  -

  عھد عثمان بن عفان ومقتلھ  حدوث الفتنة فى اواخر .٢٣
الیھودي اإلسالم وھو حاقد علیھ وینتظرالفرصة لیشعل الفتنة بین  )عبد اهللا بن سبأ(دخول -١

انضم إلیھ بعض المنافقین ووجھوا االتھامات الباطلة  -٢  المسلمین وھدم الدولة من الداخل
 لعثمان وطلبوا عزلھ لكن عثمان رفض

  ن وتسلق أحدھم داره وقتلوه وھو  یقرأ القرآنحاصر المتمردون منزل عثما -٣



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٢٥  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

الرسول استخلفھ علي  الن    ؟  شارك على بن أبي طالب في كل الغزوات ماعدا تبوك .٢٤
 أھل المدینة

 قیام على بن ابى طالب بتنظیم الشرطة ؟ .٢٥
مالحقة الجناه والمفسدین والخارجین على  - ٢  الحفاظ على امن وسالمة المواطنین  -١

القانون 
  متداد الفتنة التي اشتعلت في عھد عثمان إلى عھد على ا .٢٦

یطلب القصاص من قتلة عثمان مثل معاویة / الفریق األول :بسبب انقسام الناس إلي فریقین  -
 بقیادة علي بن أبي طالب یري تأجیل القصاص/ الفریق الثاني 

 نقل على بن ابى طالب مقر الخالفة الى الكوفة ؟  .٢٧
االنتقال والحركة الى المدن االسالمیة الجدیدة نظرا التساع الدولة  یسھل من خاللھالكى  -

 االسالمیة بعد كثرة الفتوحات االسالمیة
 

اجتماع المسلمین في سقیفة بني ساعدة  .١
  اتفق الجمیع أن تكون الخالفة فى المھاجرین -١
 )صةالبیعة الخا(بایعوا أبو بكر خلیفة للمسلمین  -٢

 إرسال أبو بكر جیش أسامة إلى الروم ؟- ٢
جیوش المسلمین فى قتال المرتدین  عاد الجیش بعد أربعین یومًا سالمًا غانمًا لینضم الى -

  ارسال ابو بكر الجیوش لمحاربة المرتدین والمتنبئین- ٣
من استشھاد عدد كبیر   -ب .نجحت الجیوش في مھمتھا وعادت القبائل المرتدة لإلسالم  - ا

  حفظة القرأن فى حروب الردة
 اصبحت مصر والیة اسالمیة -فتح عمرو بن العاص مدینة االسكندریة  ؟- ٤
انشاء اول اسطول اسالمى - ٥

صد ھجمات الروم على  -٢   ادى ذلك الى تأمین حدود الدولة االسالمیة برًا وبحرًا  -١
سواحل مصر والشام 

صوارى االنتصار على الروم فى معركة ذات ال -٣
الفتوحات فى عھد عثمان بن عفان - ٦

تأمین حدود الدولة غربًا حتى تونس ، وجنوبًا حتى النوبة ، وشماًال  حتى أرمینیا   -١
زاد دخل الخیر فى الدولة لكثرة الفتوحات  -٢



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٢٦  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 ؟...أيد باألد لة التاريخية 

 صلى اهللا علیھ وسلم عند وفاة الرسول" كرأبو ب"حكمة )١ 
   عمربن الخطاب"وصاح  صلى اهللا علیھ وسلم لم یتحمل الصحابة موت الرسول "
. قد مات ضربت عنقھ" محمدًا"من قال إن  

   قد مات ومن كان یعبد اهللا" محمدًا"فإن " محمدًا"ثبت الصدیق وقال من كان یعبد 
 .وتفان اهللا حي ال یم 

 .أھتم الخلیفة عمر بن الخطاب بأنشاء المدن) ٢
  لتكون تجمعًا للمسلمین والجیوش((أمرعمر قادة الفتوحات اإلسالمیة بإنشاء مدن جدیدة( (

 البصرة والكوفة بالعراق الفسطاط بمصر     من أمثلة المدن التى أنشأت 
لم یسبق لھا مثیل فى تاریخ الدولة  كان للخلیفة عمر بن الخطاب الكثیر من االصالحات التى) ٣

. االسالمیة
 حیث إنشاء الدواوین منھا ….   دیوان بیت المال

    دیوان الجند      دیوان العطاء
   نظام الحسبة وضع نظام البرید ونظام القضاء 

 ".عمر بن الخطاب"عدل ) ٤
 بأنھ قد ) حاكم مصر(ن العاص موقفھ من الفتي المصري الذي جاء یشكو من محمد بن عمرو ب

 فاستدعىضربھ لما سبقھ بفرسھ 
 .كما ضربھ" إبن عمرو" وابنھ  لیأتیا إلیھ ثم أمر الفتي بأن یضرب" عمرو"
". عمر بن الخطاب"رحمة ) ٥
   موقفھ من جماعة كانت تسكن أقصي المدینة قد أصابھا ضرر كبیر فأسرع إلیھم حامًال

.نقلھم إلي جواره لیشرف علیھمثم  علي ظھرهالدقیق والزیت 
  موقفھ من العجوز التي كانت تحمل حمًال ثقیًال فحملھ عنھا  .  كان یذھب إلي امرأة

 .عجوز لیقضي حاجتھا دون أن یراه أحد
. وبساطتھ" عمر بن الخطاب"زھد ) ٦
   ھ فقراء كان متواضعًا یمشي بین الناس وینام في ظل النخیل واألشجار ویأكل مما یأكل

  .المسلمین ویلبس مما یلبسون
        لقد حكمت "عندما رآه نائمًا في ظل شجرة حیث قال لھ " لعمر"كلمة رسول قیصر الروم

  ".فعدلت فأمنت فنمت یا عمر
 " .عھد عمر بن الخطاب"حریة العقیدة في ) ٧

 والھم و لم ُیكره أحد عندما تسلم عمر بیت المقدس كتب ألھلھا أمانًا علي أنفسھم وكنائسھم وأم
  .علي دخول اإلسالم



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٢٧  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

 ).في مصر(كفل اإلسالم حریة العقیدة ) ٨
  ألقباط مصر األمان علي أنفسھم وأموالھم وكنائسھم و لم ُیكره أحد " عمروبن العاص"أعطي

 .علي دخول اإلسالم لیتعایش الجمیع معًا كٌل لھ حقوق وعلیھ واجبات
 .على اإلسالم ونصرتھقط " عثمان بن عفان"لم یبخل ) ٩

  تبوك(أنفق مالھ علي تجھیز جیوش المسلمین مثل غزوة(       
وأنفق علي الفقراء والمحتاجین فقد حدث قحط شدید في عھد أبي بكر  وفي تلك األثناء جاءت 

 قافلة فأنفق أموالھا بالكامل علي المسلمین

  ".على بن ابى طالب"حب اهللا ورسولھ لـ ) ١٠   
  ألعطین الرایة غدًا لرجل " حیث قال ) )أعلن الرسول حب اهللا ورسولھ لعلي(" (خیبر"في یوم

". علي"فكان "  یحبھ اهللا ورسولھ 

. للخالفة بل رفضھا حینما ُعرضت علیھ " على بن أبي طالب"لم یسعى ) ١١ 
   بأمركم  لي  ال حاجة(أسرع الناس لیبایعوه ،لكنھ كان یختبئ منھم ویقول " عثمان"بعد استشھاد

ورفض الخالفة  لكن الصحابة أصروا علي اختیاره فاضطر للموافقة فبایعھ الصحابة ثم بویع 
  .بالمسجد

 .وعدم حرصھ علي الدنیا" على بن أبى طالب"زھد ) ١٢
  لم یأخذ من بیت المال إال قدر حاجتھ فكان یترك مقر الحكم بالكوفة ویتجھ لكوخ من الطین

حرصا علي أموال المسلمین وزھد (كوفة لبیع ثیابھ لیشتري طعامھ وكان یخرج إلي سوق ال
 .)في الدنیا

  

یعم فیھ الظلم والفساد في جمیع االجناس وفي كل ) ص(كان العالم قبل مجئ محمد (( ١س
  في ضوء العبارة السابقة أجب عن األسئلة االتیھ ؟))المجاالت

   )الروم والفرس( ي ذلك الوقت ؟من ھي القوي التي كانت تحكم العالم ف) ١
  لماذا كان العالم في حاجة ملحة إلي مجئ محمد صلى اهللا علیھ وسلم ؟) ٢
د     -١ د األح ادة اهللا الواح ي عب اس إل د الن امح    -٢لیرش اواة والتس دل والمس یم الع ھ ق ر فی لینش

  والرحمة
------------------------------------------------------------------------------------------ 

ارأیتم لواخبرتكم ان خیال وراء ھذا الجبل ترید ان تغیر علیكم أكنتم مصدقي قالوا نعم (( ٢س
  في ضوء العبارة السابقة اجب عن االسئلة االتیھ ؟)      )ماجربنا علیك كذبا قط

   )سیدنا محمد صلي اهللا علیھ وسلم( من قائل العبارة السابقة ؟) ١
  )للجھر بالدعوة االسالمیھ(   لمناسبة ؟ما ا) ٢





 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٢٨  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

ا        ما موقف قریش من الدعوة ؟) ٣ ة ومكانتھ الحھا التجاری دد مص ا تھ رفضت قریش الدعوة ألنھ
ل   ین القبائ ائھم واجدادھم       -ب ن اب الف دی ا          -تخ دین سیكون سبب عزتھ ذا ال درك ان ھ م ت ا ل ألنھ

  ورفع مكانتھا بین القبائل
------------------------------------------------------------------------------------------ 

واهللا یا عم لو وضعوا الشمس في یمیني  والقمر في یساري علي أن أترك ھذا األمر ((( ٣س
 في ضوء العبارة السابقة اجب عن االسئلة االتیھ ؟     )حتي یظھره اهللا أو أھلك دونھ ما تركتھ

 لعمھ ابوطالبوجھھا ) ص(القائل  النبي   لمن كان یوجھھا ؟من قائل العبارة و) ١
ما االسالیب التي اتبعتھا قریش لمحاربة الدعوة االسالمیة ؟ ) ٢

ن   قامت قریش بمقاطعة وحصار بني ھاشم أھل الرسول وبني عبد المطلب لمدة ثالث سنوات ولك
ع أو ش    ي بی ا   تم تمزیق الصحیفة التي نصت علي عدم التعامل معھم ف ي علقوھ راء أو زواج والت

  في الكعبة 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 في ضوء العبارة السابقة اجب عن االسئلة االتیھ ؟ ))أذھبوا فأنتم الطلقاء(( ٤س
 وجھ العبارة ألھل قریش) ص(القائل الرسول   من قائل العبارة ولمن كان یوجھھا ؟) ١
 عند فتح مكةما المناسبة ؟ ) ٢
 ما األثار المترتبة علي ذلك ؟) ٣
  إسالم الكثیر من رجال ونساء مكة -٢      مكة دون قتال) ص(فتح الرسول  -١ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ))عدت قریش جیشا تعداده ثالثة أالف مقاتل للثأر من ھزیمتھا في بدرأ(( ٥س
  )غزوة أحد( ؟ماالمعركة التي خاضتھا قریش بھذا العدد الضخم ) ١
ائم  لماذا ھزم المسلمون ؟) ٢ ع الغن غلوا بجم اكنھم وانش رك أم ول  بت ر الرس اة أوام ة الرم لمخالف

 التي تركھا المشركین
    وجوب طاعة النبي وااللتزام بأوامر القائد -من غزوة احد  ؟ ما الدروس المستفادة ) ٣

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
في ضوء العبارة  ٠٠٠٠٠عندما اشتد إیذاء قریش للرسول واصحابھ امرھم بالھجرة (( ٦س

السابقة اجب عن األتي 
 ؟  الحبشةالبلد الذي امرالرسول اصحابھ بالھجره الیھا ما ) ١
 ما موقف ملك ھذه البالد من ھجرة المسلمین لبالده ؟) ٢
أكرمھم وحماھم ورفض تسلیمھم لعمرو بن العاص عندما جاء لیتسلمھم  

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
فإن أحسنت فأعینوني  إن أسأت فقوموني .إني ولیت علیكم ولست بخیركم.أیھا الناس   ٧س

 ))أطیعوني ما أطعت اهللا ورسولھ فإن عصیت اهللا ورسولھ   فال طاعة لي علیكم
 في ضوء العبارة السابقة اجب عن األتي  ؟

 الخلیفة ابي بكر الصدیق من قائل العبارة ؟) ١



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٢٩  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

  ؟ ما ھي اھم اعمالھ) ٢
د   -  دین    -ارسال جیش اسامة بن زی ال المرت ریم    -قت رأن الك ع الق ارج شبھ      -جم ر االسالم خ نش

  الجزیرة العربیة
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 السابقة اجب عن األتي  ؟ في ضوء العبارة )انك ان فتحتھا كانت قوة للمسلمین وعونا لھم( ٨س
 عمرو بن العاص من قائل العبارة ؟) ١
 ؟  للخلیفة عمر بن الخطابلمن كان یوجھ حدیثھ ) ٢ 

     مصرمن ھي البلد التي یقصدھا القائل ؟  ) ٣
بسبب انشغال جیوش المسلمین بمطاردة جیوش ؟  تردد الخلیفة فى البدایة فى فتح مصرلماذا ) ٤

  الفرس والروم
 

النتائج  القادة  االطراف  الموقعة

 


 

ن    المسلمین والروم د ب خال
 الولید

ي     - د عل ن الولی انتصار المسلمین بقیادة خالد ب
 الروم

 .مغادرة قیصر الروم بالد الشام -٢

 
 

المسلمون 
 والفرس

سعد بن أبي 
 وقاص

 ر فیھا المسلمون علي الفرسانتص -١
 قتل قائد الفرس رستم -٢
مة     -٣ دائن عاص ي الم لمون عل تولي المس اس

 .الفرس 
 
 

 

المسلمون 
 والفرس

 النعمان بن
 مقرن 

رن      -١ ن مق ان ب ادة النعم انتصر المسلمون بقی
  علي الفرس

 .انتھت دولة الفرس نھائیًا  -٢ 
 

 

ن    المسلمون والروم  د اهللا ب عب
ي  أب
 السرح

تدمیر أسطول الروم البحري  -١
  قتل اآلالف من الروم -٢
  انتصر المسلمون-٣

 
 

القائد الذى فتحھاالمدینة
خالد بن الولیدجنوب العراق
أبي عبیدة بن الجراح  حمص بالشام
ید بن أبي سفیانیز  دمشق بالشام
شرحبیل بن حسنھ  األردن بالشام
عمرو بن العاصالقدس بالشام

عمرو بن العاصفتح مصر
سعد بن أبي وقاص  .المدائن عاصمة الفرس 

النعمان بن مقرن  دولة الفرسالقضاء على 
خالد بن الولیدفتح بالد الشام



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٣٠  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

عمر بن الخطابفتح بیت المقدس
 )ھـ ٢٨(سفیان معاویة بن ابى   قبرص
 )ھـ ٢٥(حبیب بن مسیلمة  ارمینیا

 )ھـ ٢٨(عبداهللا بن ابى السرح   )تونس(افریقیھ 
 )ھـ ٣١(عبداهللا بن ابى السرح   النوبة

 
الخالفة أبوبكر الصدیقتولى   ھـ ١١
.معركة الیرموك -وفاة ابى بكر  ھـ ١٣

. المقدسفتح بیت . معركة القادسیة  ھـ١٥
 فتح مصر - "  فتح الفتوح"معركة نھاوند   ھـ ٢١
 موقعة ذات الصوارىه ٣٤
استشھاد على بن ابى طالبھـ ٤٠

 
 هــــــم أعمالـــــــــــأه القائد

أسامة 
بن زيد

قائد الجيش الذى أرسله أبو بكر عقب توليه الخالفة الى بالد الشام لقتال 
  .المدينة منتصراً د إلىعاو.الروم

خالد بن 
 الوليد

 .ضد الروم وانتصر عليهم)) اليرموك(( سالمى فى  معركةالجيش اإل قاد

سعد بن 
أبي 
 وقاص

ضد الفـرس وانتصـر علـيهم    ) )القادسية((سالمى فى معركة قاد الجيش اإل
  .استولي علي عاصمتهم المدائنو

أبو 
عبيدة بن 

 الجراح

اتجه الى  -٢.   المية األربعة المتجهة إلي الشامقاد أحد الجيوش اإلس -١
 .وانتصر على الروم " حمص"

النعمان 
 بن مقرن

ضد الفـرس وانتصـر   " فتح الفتوح"قاد الجيش االسالمى فى معركة نهاوند -
 .عليهم وبهذا النصر انتهت دولتهم

عبد اهللا 
بن أبي 
 سرح

ول االسالمى فى قاد االسط -٢. تولي والية مصر بعد عمرو بن العاص -١
  .موقعة ذات الصوارى ضد الروم وانتصرعليهم ، ودمر أسطولهم 



 

 تفوقالسلسلة 

خبرة واحتراف فى االسئلة

 لـوارثياسرعبدا/أ

٣١  الدراسات االجتماعیةامبراطور 

عمرو 
بن 

 العاص

اتجه نحو فلسطين  -  .المتجهه الى الشامقاد أحد الجيوش اإلسالمية األربعة  -١
   .وانتصر في معركة أجنادين

   .استولي علي مدن فلسطين غزة ويافا والرملة ونابلس -٢
  .حتى استسلمت للخليفة عمر بن الخطابحاصر بيت المقدس  -٣
٤- أول والى حكم مصر تحـت رايـة    فتح مصر ذىال اإلسالمي شقاد الجي

  .االسالم

 
 أھم أعمالھ فترة الحكم  الخلیفة

أبوبكر 
ھـ ١٣- ١١  الصدیق

       سامة بن زیدإرسال جیش أ - ١
   قتال المرتدین - ٢
جمع القرآن        - ٣
 نشر اإلسالم خارج الجزیرة العربیة - ٤

عمر بن 
ھـ ٢٣- ١٣  الخطاب

     إنشاء الدواوین   - ١
 وضع التقویم الھجري - ٢
       إنشاء المدن - ٣
  الفتوحات اإلسالمیة - ٤

عثمان بن 
ھـ ٣٥ – ٢٣  عفان

القرآن في مصحف واحد كتابة  -١
 .إنشاء البحریة اإلسالمیة -٢ 

 الفتوحات اإلسالمیة -٣

على بن أبى 
ھـ ٤٠ – ٣٥  طالب

نقل مقر الخالفة  -١
  نظم الشرطة  -٢

اللھم إنك تعلم سرى وعالنیتى فأقبل معذرتى وتعلم حاجتى 
 .وتعلم ما فى نفسى فأغفر لى ذنوبى فاعطنى سؤلى

 مع تحیاتي
 
 الدراسات االجتماعیةمدرس 

   ٠١١١٩٧٠١٢١٠: ت





































































  

 2ص* للصف الثانى اإلعدا دى سلسلة األوا ئل * الـجغرافيا * 

 

 

 

 

   

 ادلمصىد ثه ىوــــــادلفه
 ثبنُظجخ نهُبثض وادلبء ادلكبٌىلغ ي يىلغ جغزايف
 ثبنُظجخ خلؽىغ انؽىل ودوائز انؼزض ٌ ادلكبىلغ ي يىلغ فهكٍ

 أهًُخ ادلىلغ ولذ األسيبد أو احلزوة وهى اشزاف انذونخ ع حببر و حمُؽبد و َمبغ يهًخ و يعبَك  إطرتارُجُخ أهًُخ
 حزكبد ثبؼُُخ كربٌ أدد ايل ركىٍَ طالطم ججهُخ يزرفؼخ حزكبد إنزىائُخ
 ررفبع ثؼعهب يكىَخ ابججبل وإفخفبض ثؼعهب يكىَخ انجابر إلجخ وأدد ُخ أصبثذ انصخىر انصهحزكبد ثبؼُ حزكبد إَكظبرَخ

 يف انؼصز ادلؽري ثى جفذ ثبَزهبء هذا انؼصز  حأودَخ كبَذ متألهب ادلُب أودَخ جبفخ
 ػجبرح ػٍ جتًؼبد ريهُخ رُزشز يف يظبحبد واطؼخ يٍ انصازاء . ركىَُبد ريهُخ

 واحخ
ورزثٍ فُهب احلُىاَبد ورشرع ثهب ثؼط احملبصُم انشراػُخ أرض يُخفعخ ثبنصازاء َؼُش فُهب انجذو 

 اِثبر وانؼُىٌ  حكبنشؼري وانذرح انزفُؼخ ػهٍ يُب
 األَهبر يف أودَزهب ودنزبهب َزُجخ رزطُجهب نهؽًٍ   أرض يُخفعخ يُجظؽخ كىَزهب  طهم فُعٍ
 أرض يُخفعخ يُجظؽخ رمغ ثبنمزة يٍ انجابر واحملُؽبد طهم طبحهٍ

 ادلزىطػحشبئش ادلؼزذنخ ورًُى حبىض انجاز ثباللهُى ادلذاري واالطزجض  انظبفبَب حشبئش حبرح ورًُى اإلطزجضوانظبفبَب 
 هى حبنخ ابجى يف فرتح سيُُخ لصريح َىو اىل اطجىع . انؽمض
  هى حبنخ ابجى يف فرتح سيُُخ ؼىَهخ شهز أو طُخ أو أكثز ادلُبخ

 ف يُبخُخ واحذح .يظبحخ يٍ االرض رزًُش ثظزو الهُى يُبخٍ
 هى يُبخ ابجهبد انذاخهُخ يف انمبراد . يُبخ لبرٌ

 هى يُبخ ادلُبؼك انزٍ رؽم ػهً انظىاحم . يُبخ طبحهٍ

 انُجبد انذي ًَُى رهمبئُب دوٌ رذخم اإلَظبٌ انُجبد انؽجُؼٍ
 هٍ  انشَبدح انُبجتخ ػٍ انفزق ثني يؼذل ادلىانُذ ويؼذل انىفُبد   سَبدح ؼجُؼُخ

 سَبدح ػذد انظكبٌ َزُجخ اذلجزح هٍ ح غري ؼجُؼُخسَبد
 أو يزىطػ ػذد انظكبٌ نكم كُهى يرت يزثغ   ادلظبحخ انزٍ َؼُشىٌ ػهُهب إيلهٍ َظجخ ػذد انظكبٌ  كثبفخ طكبَُخ
 ادلذٌ . إىلهجزح أهم انمزي و انجذو  هجزح داخهُخ
 خبرج حذود دونزهى . إىل األفزادهٍ اَزمبل  هجزح خبرجُخ

 رشاَذ ػذد انظكبٌ ثذرجخ أكرب يٍ ادلىارد االلزصبدَخ ثبنذونخ . كهخ انظكبَُخادلش
 األَشؽخ واألػًبل انزٍ َشاوذلب اإلَظبٌ يف إؼبر انمبَىٌ ورذر ػهُهى دخالا  أَشؽخ إلزصبدَخ

 حٍ َُشأ دوٌ ختؽُػ وَمم فُه اخلذيبد وادلزافك   حٍ ػشىائٍ
 ذػذد يب َؼىذلى انفزد انىاح يؼذل اإلػبنخ

 خو انُىع ويظزىي انزؼهُى ويكبٌ االلبي  إحصبء انظكبٌ يٍ حُث انؼذد انزؼذاد انظكبًَ
 



  

 3ص* للصف الثانى اإلعدا دى سلسلة األوا ئل * الـجغرافيا * 

 

 

 

 

 
 

 ٌاالستراتٌجٌه للوطن العربى   ؟    ةاالهم 
      وموقعه المتوسط  هامة ومحٌطات ومضاٌق اشراف الدول على بحار  بسببج// 

 ٌ؟ةمهم ةللوطن العربى مكانه دٌن 
)الكعبه  االماكن المقدسه مثل ولوجود االسالم( –المسٌحٌه  -الدٌانات السماوٌه )الٌهودٌهزلت على ارضه ألن نج// 

 مما جعل لها اهمٌه روحٌه كبرى فى العالم بٌت المقدس بفلسطٌن( -المشرفه فى مكه

  وجود دول عربٌة متناهٌة الصغر ؟  =؟   ةلى مساحات صغٌرإانقسام الوطن العربى 

     لهالتقسٌم االستعمارى االوروبى عمار وتعرضه لالست بسبب    ج//

  طمع الدول االستعمارٌه فى الوطن العربى؟ 

 وخٌراته   بسبب أهمٌته االستراتٌجٌة و كثرة موارده/ ج/

  الحدود الطبٌعٌه للوطن العربى ساعدت على احتفاظه بشخصٌته المستقله ؟ 
  ةشكالته مع الدول المجاوره .ندرة تسرب العناصر غٌر العربٌادت الى قلة مـ الحدود ساعدت على استقراره. الن  ج// 

 إرتفاع نسبة الموالٌد فى الوطن العربى؟ 
 إنخفاض معدل الوفٌات .  -ة  بسبب إرتفاع معدل الخصوبج// 

 إنخفاض معدل الوفٌات فى معظم الدول العربٌه؟ 
 إرتفاع مستوى المعٌشه.ـ التطعٌم ضد االمراض. وفرة ـاالهتمام بالرعاٌه الصحٌه.ـ بسبب تحسن االحوال الصحٌه. ج// 

 هجرة السكان من الرٌف للمدن؟ 
 وجود المصالح الحكومٌه . -وفرة الخدمات.     -إرتفاع االجور فى المدن.    -لبحث عن فرص عمل .  ج//  ل

 إرتفاع نسبة الوفٌات فى الصومال و السودان؟ 
 إنخفاض مستوى المعٌشه.                                        -ر االمراض و االوبئه .    إنتشا -إنتشار المجاعات والجفاف.   -بسبب ج// 

 للوطن العربى ؟  ةاالقتصادٌ األهمٌة 

 رضهأوجود البترول ع ة وإشرافه ع بحار  هامة و تنوع موارده االقتصادٌة  والعالمٌ ةفى طرق التجار هتحكم بسبب ج//

 ن  المحاوالت الستعماره؟  تعرض الوطن العربى للعدٌد م 

  لإلستٌالء علٌه ونهب خٌراته          ج// 

 همٌة مضٌق جبال طارق ؟أ 

 ألنه ٌصل بٌن البحر المتوسط والمحٌط األطلنطى وٌعد حلقة وصل بٌن دول أوربا المتقدمة و دول أفرٌقٌا النامٌة//ج

 ٌة ؟كبٌر ةوتارٌخٌ ةمكانٌ ةهمٌأللوطن العربى = للوطن العربى ؟   ةالحضارٌ ةاالهم 
  بالد الرافدٌن( – ةرضه اقدم الحضارات )المصرٌأقامت على ألن  ج//

  الظروف مهٌئة لقٌام تجمع عربى متكامل وقوي ؟ 
 امتالك الطاقة البشرٌة ووفرة الموارد  - مانعةعدم وجود فواصل  -  تجمع الدول العربٌة فً منطقة متصلةبسبب ج// 

  ؟     عن جبال البحر األحمرطلس أجبال لف نشأة تخت 

 بٌنما تكونت جبال البحر األحمر بسبب الحركات اإلنكسارٌة بسبب الحركات األلتوائٌةالن جبال أطلس تكونت / ج/

    البراكٌن من العوامل التى تؤدى الى تشكٌل سطح االرض؟ 

  )هضبةالٌمن( الجبال والهضابمكونة سطح االرض الى إندفاعها إل وتؤدى الى إنصهار صخور باطن االرض  النهاج// 

 هذا االسم؟بهضبة الشطوط  تسمٌة 

 التى تنتشر فوق سطحها والتى تعرف بإسم الشطوط ةلى مجموعة البحٌرات المالحإ ةنسب ج//

  ساعدت التضارٌس على وحدة الوطن العربى ؟ 

 ه لى داخلإ ةالعناصر الغٌر عربٌمنعت تسرب  واحتفاظه بشخصٌته  ساعدت الجبال والهضاب ع ج//  
 ساعد نهر النٌل على انتقال الثقافه العربٌه واالسالمٌه الى قلب افرٌقٌا. - 

 لم ٌقف البحر االحمر عائق امام وحدة االوطن العربى؟ 
 حٌث استخدمه العرب فى االنتقال بٌن شماله وجنوبه وبٌن غربه وشرقه . ج// 

 عربى ؟ساعد نهر النٌل على وحدة الوطن ال 
 : النه ساعد على نقل الثقافه العربٌه والدٌن االسالمى من الشمال الى الجنوب ووسط افرٌقٌا.//ج
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 ؟ االهمٌه االقتصادٌه لجبال البحر االحمر والخلٌج العربى 
 توافر الثروه المعدنٌه ومصادر الطاقه.ل/ ج/

 ؟متوسط ترتفع الكثافه السكانٌه فى السهول الساحلٌه المطله على البحر اال 
 . بسبب خصوبة تربتها ووفرة امطارها وسهولة االنتقال فٌهاج// 
     س:بم تفسر : قلة الموانئ الطبٌعٌه فى البحر االحمر؟ 

 .     ة ـ واستقامة سواحلها وفلة تعرجها بسبب كثرة الشعاب المرجانٌج// 

 ترتفع الكثافه السكانٌه فى السهول الفٌضٌه؟ 

  ـ ولسهولة المواصالت والعمران  ٌاه و التربة الخصبة الصالحة للزراعة بهابسبب توافر موارد الم ج//

 ٌ؟ة وجنوب السودانسقوط االمطار صٌفا على جنوب غرب شبه الجزٌره العرب 

 بسبب هبوب الرٌاح الموسمٌة الجنوبٌة الغربٌة ج//

   تغطى الثلوج قمم بعض الجبال العالٌه فى الوطن العربى؟ 

 ةمئوٌ ةواحد ةدرج  ةمتر تقل درجة الحرار (051تفاع النه كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر )بسبب عامل االر ج//

 ٌسود المناخ القارى معظم مساحة الوطن العربى؟ 

 الن  الصحارى تغطى مساحة كبٌرة من الوطن العربًج//

  ؟) شمال الوطن العربً( سقوط االمطار شتاءا على اقلٌم البحر المتوسط 

 بو الرٌاح العكسٌة الغربٌةبسبب ه ج//

   هناك بعض المناطق الجبلٌه المرتفعه التى ٌتجمع بها السكان؟ 
 وفرة االمطار. - إعتدال المناخ.     - بسبب ج// 

                  ترتفع الكثافه السكانٌه فى مصر؟ 
 بسبب وفرة المٌاه وقٌام الزراعه.ج// 

 ٌ؟         ة تقل الكثافه السكانٌه فى المناطق الجبل 
 بسبب وعورة السطح.ج// 

  ندرة السكان فً مساحات كبٌرة من شبه الجزٌرة العربٌة؟ 
 لوجود الصحاري مثل صحراء الربع الخالً ج// 

 لٌست كل المناطق الجبلٌه قلٌلة السكان؟ 
 عتدال المناخ ووفرة االمطارمرتفعات الٌمن وجبال لبنان وذلك الفى  ةالسكانٌ ةحٌث ترتفع الكثافج//

 تقل الكثافه السكانٌه فى مناطق الرعى؟ 
 بسبب حٌاة الترحال واالنتقال من منطقه الى منطقه اخرى للبحث عن العشب والماء.ج// 

 تؤثر الحروب والصراعات فى عدد السكان وكثافتهم؟ 
 اكن اخرى للعٌش بعٌدا عن الحروبإنتقال االفراد من بالدهم الى امـ كبٌر من السكان بسبب مقتل عدد ج// 

 النقل والمواصالت من العوامل التى تؤثر توزٌع السكان؟ 
 والعكس صحٌححٌث ترتفع الكثافه السكانٌه فى المناطق التى تتوفر فٌها المواصالت ج// 

 لمناطق السهلٌة الخصبة ؟  ٌتركز السكان فً ا 
 بسبب وفرة المٌاه واعتدال المناخ والعمل بحرفة الزراعة . ج// 

 ؟ وجود مشكلة سكانٌة فً بعض الدول العربٌة   
زٌادة عدد السكان بدرجة ال تتناسب مع الموارد االقتصادٌة حٌث ٌزٌد االستهالك على اإلنتاج وذلك كما فً ج// بسبب 

 عن حاجة اإلنتاج مما ٌؤدي إلى وجودنقص شدٌد فً األٌدي العاملة وذلك كما فً دول الخلٌج قلة عدد السكان ومصر 

 تعانً مصر من مشكلة الزٌادة السكانٌة؟ 
   ةمع الموارد االقتصادٌه المتاحبسبب زٌادة عدد السكان بدرجه ال تتناسب ج// 

   ٌعٌش سكان الصحراء فى الواحات؟ 

                   ة الجوفٌة ) اآلبار و العٌون (لوجود المٌاج// 

 ٌعلى الجبال؟  ةإنخفاض الكثافه السكان 
                  لوعورة السطح وصعوبة المواصالت والعمران وصعوبة ممارسة األنشطة األقتصادٌة// ج

  ؟   وادى النٌل و دلتاه بمصرإرتفاع الكثافه السكانٌه فى 

                                    ذبة والتربة الخصبة الصالحة للزراعة وسهولة المواصالت والعمرانبسبب وفرة المٌاه الع//ج

 ؟إرتفاع نسبة الوفٌات فى الصومال و السودان 
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                     ةإنخفاض مستوى المعٌش -    ةإنتشار االمراض و االوبئ -بسبب إنتشار المجاعات والجفاف.   // ج

 ؟حارة )  السافانا (  تتدرج فى الطول من الجنوب الى الشماللاحشائش ال  

  حسب درجة الحرارة وكمٌة االمطار   // ج

 السافانا حدٌقة حٌوان مفتوحة ؟ شبم تفسر حشائ 

 ألنها ٌعٌش فٌها الحٌوانات أكله اللحوم واكلة اإلعشاب     //ج

 سكان المدن فى تزاٌد مستمر؟ 
 وخاصه بعد إكتشاف البترول فٌها. ٌه فى دول الخلٌج العربىقٌام المدن البترولبسبب  //ج

      تناقص نسبة سكان البدو ؟ 
 اإلستقرار.المٌل إلى ـ   البترولواإلنتقال للعمل فى حرفة الزراعه او التعدٌن ورٌف إلى المدن.هجرتهم إلى البسبب  //ج

 ؟ العربً الوطن فً اإلعالة نسبة إرتفاع 
 .السكان عدد ع التعلٌم سن فى هم من نسبة إرتفاعـ  العمل سوق فً المرأة مشاركة ضعف ـ الموالٌد عدلم زٌادةلج// 

 تحظى المرأه بمكانه متمٌزه فى الوطن العربى؟ 
 ا فى العملمشاركتهوبة التحاقها بالتعلٌم االبتدائى نس زادتحٌث العمل. للتعلٌم  اتاح لها المجتمع فرصج// حٌث 

     زٌادة نسبة مشاركة المرأه فى سوق العمل؟ 
 بسبب زٌادة نسبة إلتحاق اإلناث بالتعلٌم.ج// 

  ؟ٌتمٌز المجتمع العربى عن غٌره من المجتمعات بالعدٌد من القٌم واالخالق  
                       الترابط االسرى.            - و التقالٌد. ةبالعادات الحسن ة وتمسك بالقٌم الدٌنٌج/ النه ٌ

 الجهود الت تبذلها الدول العربٌه من اجل مساعدة البدو على االستقرار؟  تتعدد 
 حفر ابار عمٌقه ٌحصلون منها على المٌاه. -تقوم الدول العربٌة  بناء مساكن دائمة لهم . ج// حٌث 

 انخفاض نسبة األمٌة فى الوطن العربى فى السنوات األخٌرة ؟ 
 .اإلهتمام بالتعلٌم وتوفٌر المدارس فى جمٌع المراحل - هود التى تقوم بها الدول للقضاء على االمٌه.  الجج//بسبب 

 تقع مسؤلٌة اإلعاله على عدد قلٌل من سكان الوطن العربى؟ 

 .    والجامعات المدارس فى الشباب نسبة زٌادة -.   البطاله نسبة إرتفاع -.   الموالٌد معدل إرتفاع بسبب// ج

  هجرة السكان من الرٌف إلى المدن ؟ 

 ج/ بسبب وفرة فرص العمل بالمدن ـ ارتفاع مستوى المعٌشة ـ وفرة الخدمات والمصالح الحكومٌة
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 دول فى قارة افرٌقبا 01 و  سٌاآفى قارة  ةدول 02منها  ة  دول  22ٌشمل الوطن العربى  

  خط طول   77 و لمسافة  ٌةعرض ةدائر 01لمسافة  ٌمتد الوطن العربى  

 الهندىو المحٌط ومن الجنوب الصحراء الكبرى  طوروسٌحد الوطن العربى من الشمال البحر المتوسط وجبال  

   خط األستواءدائرة عرض رئٌسٌة وهى ٌمر باالطراف الجنوبٌه للوطن العربى  

  القاهرة مدٌنة.ومقرها  جامعة الدول العربٌةباسم  تشترك دول الوطن العربى فً منظمة واحدة تعرف   

  شماالً.  57.5 جنوباً و  2عرض  تمتد أراضى الوطن العربى فٌما بٌن دائرتً    

 % من مساحة العالم 01وبذلك ٌشغل  2كمملٌون  00ما ٌقارب من تبلغ مساحة وطننا العربى  

 األطلنطىالمحٌط   تتمثل الحدود الغربٌة للوطن العربى فى 

 فى لبنان اللٌطا نىنهر  و فى سورٌا   لعاصىنهر ا تجرى فٌها أنهار منها تحصر جبال الشام بٌنها عدة سهول  

 البترول  ساحل الخلٌج العربى إلى أنه ٌستخرج منه ترجع أهمٌة  
 عمان تسٌطر على الجانب العربى من مضٌق هرمز دولة 
 البحر األحمر باسم جبالوفى مصر والسودان   الحجاز و عسٌربجبال تعرف مرتفعات البحر األحمر فى السعودٌة باسم  

 جنوبا 02خارج نطاق الوطن العربى عند دائرة عرض جزر القمر  تقع دولة 

 .الصومال وبا وشبٌلى فى دولةجتقع سهول  

 األحمرالبحر  ٌفصل بٌنهما و  أفرٌقٌاوآسٌا تمتد أراضى الوطن العربى فى قارتى  
 قٌاعلى شكل سلسلتٌن عالٌتٌن فى شمال غرب أفرٌ أطلستمتد جبال  

 . . فً المنطقة الحارةالسافانا   تنمو حشائشبٌنما  المنطقة المعتدلة فًاألستبس   تنمو حشائش 

 العراق سهول نهرى دجلة والفرات فىو  سورٌا العاصى فى دولةوسهول نهر لبنان توجد سهول نهر اللٌطانى فى دولة 

    البحر األحمر و الشام كسارٌة جبالومن الجبال االن عمانو.أطلس من الجبال اإللتوائٌة جبال  

 فلسطٌن و الجزر األماراتٌة    من المشكالت السٌاسٌة فى الوطن العربى مشكلة 

 ببالد المغرب  سبتة وملٌلة الل من المناطق التى مازالت تحت االحت 

 . بٌن مصر ولٌبٌا بحر الرمال العظٌم الرملٌة من أمثلة التكوٌنات 

 خط األستواء و مدار السرطان من دوائر العرض الرئٌسٌة التى تمر بوطننا العربى  

 فى الجنوب حضرموتفى الشمال و  بادٌة الشام من هضاب الجناح األسٌوي  

 األستوائى   بٌنما  أقلها مساحة األقلٌمالصحراوى األقلٌم    مساحة فى الوطن العربً المناخٌة األقالٌم كثر أ 

 الصحراوى من مساحة الوطن العربى هو اإلقلٌم %01اإلقلٌم الذى ٌشغل  

 الصٌف بٌنما تسقط على اإلقلٌم المدارى فى فصل الشتاء تسقط أمطار إقلٌم البحر المتوسط فى فصل 

 فى شمال الوطن العربىاألستبس  فى أقصى جنوب الوطن العربى بٌنما تنمو حشائش ة ألستوائٌاتنمو الغابات  

 شتاءا مناخ البحر المتوسطعلى إقلٌم  العكسٌة الغربٌة تهب الرٌاح 

 الصحراوٌة العربً ٌقع فى المنطقة معظم الوطن 

 السنط من أشجار الغابات المدارٌة 

 صنعاءالخرطوم و العربٌة التً تنتمً لإلقلٌم المداري من المدن 

 .بٌنما ت ة السكانٌةالكثاف متوسطة تعد هضبة الشطوط من المناطق 

 العشوائٌة باألحٌاءالمدن  تعرف المناطق التى تعانى نقص الخدمات وانتشار األمراض فى 

 الرعى  تقل كثافة السكان حٌث تنتشر حرفة 

  والمناخ تضارٌسوال التربة و المٌاة السكان توزٌع فً المؤثرة الطبٌعة العوامل من 
 

 من المالزم و المراجعاتللمزٌد 

 موقعنا سلسلة األوائلوا زور
www.alawayil.com 

 ثكهًبد يُبطجخ كًم انؼجبراد اِرُخ أص/ 
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 الجبال اإلنكسارٌة ( خطأ)                 .              ة االلتوائٌ الجبال من الشام جبال 

  تونس و الجزائر والمغرب  (خطأ )                  المغرب و وتونس لٌبٌا فى أطلس جبال تمتد 

 مرتفعات أطلس   (خطأ )                االحمر البحر مرتفعات بٌن الشطوط هضبة تقع 

 تقل  ( خطأ)                  .       االحمر البحر فى الطبٌعٌه الموانئ تكثر 

           . اإلقلٌم الصحراوى  ( خطأ)       أكبر االقالٌم المناخٌه هو إقلٌم البحر المتوسط      

 ( صح )       ى .               تسقط االمطار صٌفا على االقلٌم المدار 

 ٌإلقلٌم البحر المتوسط  ( خطأ)    الوطن العربى لإلقلٌم الصحراوى. منة تنتمى االجزاءالشمال        

 ( صح)    وادى النٌل فى مصر  ةالسكانٌ ةالكثافمرتفعة من المناطق ال                  

  ٌ( صح)                 .  ةتنخفض الكثافه السكانٌه فى المناطق الرعو                                                                      

 عمان  ( خطأ)                           .تتحكم دولة السعودٌة فى مضٌق هرمز 

 ( صح)                            تتركز الجبال على أطراف الوطن العربى                  

  بالجناح اآلسٌوى  ( خطأ)   نً باسم جبال الحجاز وعسٌر والٌمالجناح األفرٌقب البحر األحمر  تعرف مرتفعات 

  بٌن جبال  أطلس ( خطأ)                                    هضبة الشطوط بٌن جبال لبنان الشرقٌة والغربٌة تقع 

  فى عمان   ( خطأ)                  المتفرقة فى الوطن العربى الجبل األخضر فى العراق من أمثلة الجبال 

 الصٌف  ( خطأ)                         ٌتمٌز اإلقلٌم المداري بسقوط األمطار الغزٌرة فً فصل الشتاء 

 مضٌق باب المندب( خطأ)                                   المحٌط الهنديو ٌربط مضٌق هرمز بٌن البحر األحمر 

 الحركات اإلنكسارٌة(خطأ)                                  اإللتوائٌة ٌرجع تكون جبال البحر األحمر إلى الحركات 

  اإلقلٌم  الصحراوى  (خطأ)                                 العربً الوطنٌشغل إقلٌم البحر المتوسط معظم مساحة 

 من جهة الغرب ( خطأ)                             .ٌطل الوطن العربى من جهة الشرق على المحٌط األطلنطى 

 (صح )                                                          .ٌمر بالوطن العربى خط جرٌنتش                   

 مدار السرطان  (خطأ)                                                     .ٌمر مدار الجدى بوسط الوطن العربى 

  ً( صح )                                                  تسقط األمطار شمال الوطن العربً شتاءا                  

 ( صح)                                                        تنمو أشجار األرز فً الغابات المعتدلة                  

 السافانا القصٌرة (خطأ)                                              قلٌم الصحراويتنمو السافانا الطوٌلة قرب اإل 

  ً( صح)                                                وشتاءاً  الجهات الساحلٌة معتدلة الحرارة صٌفا                  

 ً( صح)                                                               خ المداريإلى المنا صنعاء تنتم                  

   نادرة الكثافة ( خطأ)                                                    إقلٌم مرٌوط من المناطق مرتفعة الكثافة   

 حٌث تنتشر حرفة الزراعة والصناعة  ( خطأ)             ترتفع الكثافة السكانٌة حٌث تنتشر حرفة الرعى               

 ( صح)                                                          تعانى لٌبٌا من عجز فى األٌدى العاملة                  

 من العوامل الطبٌعٌة (خطأ)                تعتبر التضارٌس من العوامل البشرٌة التى تؤثر فى توزٌع السكان 

 على أطراف المدن  ( خطأ)                                           تقام األحٌاء العشوائٌة على أطراف القرى 

 ٌعٌشون  فى المدن ( خطأ)                                            كان الحضر هم الذٌن ٌعٌشون فى القرىس 

 ( صح)                                          معظم مساحة الوطن العربى مناطق نادرة السكان                  

  ( صح)                                 المناخ من العوامل البشرٌة المؤثرة فى توزٌع السكانٌعد                  

 ٌفضلون  المناطق المرتفعة( خطأ)               .ٌفضل سكان الٌمن المناطق السهلٌة وٌهجرون المرتفعات 

 سكان المدن ( خطأ)                                ان الرٌف غالبٌة سكان الوطن العربًٌمثل سك   

 يغ انزصىَترح اخلبؼئخ  و انؼجب أيب)خؽأ(  وكهًخ رح انصاُاخ و انؼجب أيب)صح (  كهًخ ظغ ص/ 
 فًُب َهٍ
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 باب المندب ( –جبل طارق  –هرمز  )         ٌصل بٌن الخلٌج العربى و خلٌج عمان مضٌق ......         

 جنوبـــــا ( 2  -جنوبا   02  - شماال 02تمتد دولـة جزر القمر عند  دائــرة عرض ...........                 ) 

 الهـــــــادى( –االطلنطى  – الهندى ٌطل الوطن العربى من الجنوب على المحٌط .........                )  

 ( العــراق –الٌمـــــــن  –ضارة بالد الرافدٌن فى دولــــة ...............                 )    مصــر قامت ح 

 الجزائـــر ( –المغـــــــرب  –) تونس        فـى دولــــة ....................   ة وملٌلةسبتــ تىتقـع مدٌنـ 

 جبل طارق( –هرمــز  – باب المندب)        ...             تشرف دولة الٌمــــن علــى مضٌق ................ 

 مصــــر  (  – الجزائر –هـــى ...................                   ) الســـودان  ةاكبر الدول العربٌـه مساحــ 

 ( االسٌـوى  –لشام بالد ا  -اصغر الدول العربٌه تقع فى الجنـــاح ...............                   )االفرٌــقى 

 طوروس   ( –كردستان  –من الحدود الشمالٌه للوطن العربى جبال ...........                   )  عمــان  

 جنـــوب( –وســــــــــــــط  -)شمــــال               ةالعربٌ ة.......... شبه الجزٌر  تقع هضبة حضرموت  

 (ةثورات بركانٌ -ةانكسارٌ -ة)التوائٌ          كات ............  تكونت مرتفعات البحر االحمر نتٌجة حر 

 (ةثورات بركانٌ -انكسارٌه -)التوائٌه                     تكونت هضبة الٌمن نتٌجة حركات ............          

 السعودٌــــه(  -مصر   -)لبنــــــــان  وادى العالقى من الودٌه الجافه التى توجد فى دولة ..........       

 ـ تونس ـ المغرب ( جزائر)ال                                  ..........        فى دولة هضبة الشطوط  قعت 

 (ةسٌــــو - ة_الكفر جغبـــــــــوب)                          .......       فى لٌبٌا واحة .. ة من الواحات الموجود 

 (التعرٌة الهوائٌة -البراكٌن ـ  )التعرٌة المائٌة                                   ........ بحر الرمال العظٌم من آثار 

 ( الشطوط -نجد  -الشام  بادٌة -)حضرموت           .........               تحصر جبال أطلس بٌنها هضبة 

 قناة السوٌس( -جبل طارق  - باب المندب -)هرمز  ٌبوتى دولة الٌمن فى السٌطرة على مضٌق......جتشارك  

 )الجنوب –الشمال  -الوسط  -)الشرق          شبه الجزٌرة العربٌة فى.........تقع هضبة نجد بالنسبة ل 

 (باب المندب -جبل طارق   –  ) هرمز     سواحل الدول العربٌة هو مضٌق...... المضٌق الذى ٌقع بأكمله داخل 
 الجزائر( –  مورٌتانٌا  -المغرب   –  السودان  .......   )ٌتفق أقصى امتداد غربى للوطن العربى مع سواحل دولة 

 ( خلٌج عمان -ىهندالمحٌط ال -خلٌج عدن  -البحر العربى )        ...... ٌصل مضٌق هرمز بٌن الخلٌج العربى  

 الصٌنى( –الهندى  -القطبى  -الهادى ) .................ٌطل الوطن العربً على محٌطٌن هامٌن هما األطلنطى 

 (  الحجاز -الشام  -أطلس  - البحر األحمر)                      ......... ٌقع نهر اللٌطانى وسط مرتفعات 

 ( الغابات المدارٌة -الغابات المعتدلة  -االستبس  -السافانا ) ...........اإلقلٌم الذى ٌعد حدٌقة حٌوان طبٌعٌة هو 

 ( الصومال -السودان  -لٌبٌا  -مصر (                       ...................د فى دولةأكبر مساحة للسافانا توج 

 ( البلوط -  األرز–) الساج                         تتخذ لبنان شجرة شعارا .......................              
 ( الموسمٌة -الغربٌة  -التجارٌة  -المدارٌة  .… الرٌاح األطراف الشمالٌة للوطن العربى بسبب تسقط األمطار ع 

 (  الخرٌف -الربٌع -الصٌف -) الشتاء            تسقط األمطار على الٌمن فً فصل ..................      

 ( االستوائٌة - المدارٌة -المعتدلة  -)النفضٌة           ...................تنتمى أشجار السنط إلى إقلٌم الغابات 

 ( الصحراوي - البحر المتوسط -ري) المدا                       تنمو االستبس قرب اإلقلٌم..............         

 (طلسجبال أ –جبال البحر األحمر  -) جبال الٌمن          المعتدلة علً منحدرات ..............  تنمو الغابات 

 القاري ( - المداري –)البحر المتوسط      األعاصٌر فً إقلٌم....................             تهب 

 الصحراوي  ( -  البحر المتوسط -) المداري          تهب الرٌاح العكسٌة الغربٌة علً إقلٌم................ 

 ( الرٌاض - طرابلس -قنا  -أسوان )          ......... رٌة المناخ عدا مدٌنةالمدن الداخلٌة اآلتٌة قا 

 اإلسكندرٌة   ( -تونس - أسٌوط -العربٌة التً تنتمً لإلقلٌم الصحراوي ..................  ) صنعاء من المدن 

 (   الخرطوم - الرباط -الرٌاض -القاهرة )             الجزري فً مدٌنة ...................   ٌتمثل المناخ 

 ( الرعى - الزراعة - الصناعة -)الصٌد                 ..................سكان الحضر هم الذٌن ٌعملون بحرفة 

 ( سورٌا -السعودٌة  -اإلمارات  -)لٌبٌا  .......نقص الموارد وزٌادة األٌدى العاممن الدول التى تعانى  
 ( ةموارد المٌا - المواصالت -التضارٌس  -)المناخ   ...........من العوامل البشرٌة التى تؤثر فى توزٌع السكان 

 )المواصالت – التربة -الصناعة  -)الزراعة   ........ سكانمن العوامل الطبٌعٌة التى تؤثر على توزٌع ال 

 :  األلىاص  خرت اإلجبثخ انصاُاخ يٍ ثنيص/أ
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 ؟الجافه شمال الوطن العربى صٌفا ةهبوب الرٌاح التجارٌ -0

 تؤدى إلى إعتدال الحرارة فى  ج/  

 ؟مرور خط االستواء فى جنوب الوطن العربى  -2

 ج/ ارتفاع الحرارة و غزارة األمطار فى جنوب الوطن العربى ونمو الغابات األستوائٌة والمدارٌة فى جنوبه

  ؟بعد معظم مناطق الوطن العربى عن تأثٌر البحار -5

 لى زٌادة القارٌة . أصبح معظم مناخ الوطن العربً قارى ج/ أدى إ

 ؟ببخار الماء بالمرتفعات ةإصطدام الرٌاح المحمل-0

 ج/ أدى إلى سقوط األمطار

 هل الرٌف إلى المدن؟أهجرة  -5

 6 ةٌونٌظهور المدن المل -إزدحام المدن  -ظهور االحٌاء العشوائٌه حول المدن الكبرىج/ 

 ة؟تحول البدو الى مناطق التعدٌن والصناع -6

 ج/ أدى إلى تناقص أعدادهم  و  زٌادة أعداد الحضر

 ؟التضارٌس التى تحٌط بوطننا العربى  ؟ = الوطن العربى من كل الجهاتإحاطة حدود طبٌعٌة ب -7

 ة ومنع تسرب العناصر الغٌر طبٌعٌةساعدت على احتفاظه بشخصٌته المستقلج / 

 الثورات البركانٌة التى تعرضت لها االرض . -0 

 العالقة غٌر المتوازنة بٌن عدد السكان والموارد المتاحة  -9 

 ج/ أدت إلى نشأت المشكلة السكانٌة و عدم إستغالل موارد وإمكانٌات الوطن العربً االستغالل األمثل

 وجود األماكن المقدسة بالوطن العربى . -01

 وجود السٌاحة الدٌنٌة حٌث ٌأتى مالٌٌن البشر لزٌارتها –انة دٌنٌة ج/أدى إلى اكتسابه مك  

 

 
 

 

 مضٌق(            .ٌابسٌن أضٌق نقطة من الماء تصل بٌن مسطحٌن مائٌٌن وتفصل بٌن ( 

 األهمٌة األستراتٌجٌة(                                                     .روب والصراعات الدولٌةأهمٌة وقت الح ( 

 األودٌة الجافة ()                                . فً العصور القدٌمة ثم جفت ةأودٌة كانت تمألها المٌا 

 ًجبال أطلس(                                                  جبال إلتوائٌة تمتد فً بالد المغرب العرب ( 

 دائرة خط األستواء (                                              دائرة عرض رئٌسٌة تمر جنوب الوطن العربى ( 

 مدار السرطان (                                             .دائرة عرض رئٌسٌة تمر وسط الوطن العربى ( 

 الحركات األلتوائٌة ()                                                    .مل باطنٌة كونت جبال أطلس وعمانعوا 

 الحركات اإلنكسارٌة( )                                عوامل باطنٌة كونت جبال البحر األحمر وجبال الشام 

 مضٌق باب المندب( )                                          مضٌق ٌصل بٌن البحر األحمر والمحٌط الهندي 

 ًمضٌق جبل طارق()                                     مضٌق ٌصل بٌن البحر المتوسط والمحٌط األطلنط 

 اإلقلٌم المدارى()                   اإلقلٌم الذى ٌتمثل فى أقصى جنوب السودان وجنوب الصومال 

  إقلٌم البحر المتوسط()                      ألطراف الشمالٌة من الوطن العربىفى ااإلقلٌم الذى ٌتمثل 

 إقلٌم مناخى( )                واألمطار مساحة من األراضً لها ظروف واحدة من حٌث الحرارة 

 النبات الطبٌعً( )                       النبات الذى ٌنمو بمجرد سقوط األمطار دون تدخل اإلنسان 

 معدل اإلعالة()                                                        .إنفاق شخص ٌعمل على أفراد ال ٌعملون 

 الحضر ()          سكان المدن الذٌن ٌعملون بمهن مختلفة وٌتمتعوا بكافة الخدمات الموجودة بها 

 ( ةالعشوائٌ مناطقال)                                مناطق تنشأ دون تخطٌط وتفتقر إلى الخدمات والمرافق 
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المفاهيم والمصطلحات العلمية 

يؼُبِانًفٕٓو 
  رخٌٕٔزش ١ٌٍخرْ ٚحٌّخء  حٌّىخِْٛل٪٘ٛيٕلغ عغزافٙ 

  رخٌٕٔزش ٌو١ٛ٤ ح٤ٌٛي ٚىٚحثَ ح٬ٌَٝ  حٌّىخِْٛل٪٘ٛيٕلغ فهكٙ 

١ّ٘ش ٚلض حألُِخص أٚ حٌلَٚد ٚ٘ٛ حَٗحف حٌيٌٚش ٫ٍٝ رلخٍ ٚ ِل٤١خص ٚ ٔمخ١ ِّٙش ٚ ٠ِخ٠ك حألأًْٛخإسززارٛغٛخ 

 .كَوخص رخ١ٕ٣ش وزَٞ أىص حٌٟ طى٠ٛٓ ٓالًٓ ؿز١ٍش َِطف٬شؽزكبد إنزٕائٛخ 

حٌز٬ٞ ِىٛٔش حٌـزخي ٚأوفخٝ أؿِحء ح٤ٌٔق كَوخص رخ١ٕ٣ش أٛخرض حٌٜوٍٛ حٌٍٜزش ٚأىص حٌٟ اٍطفخ٩ ر٬ٞ  ؽزكبد إَكسبرٚخ

 . ٚحٌّل٤١خص ِىٛٔش حٌزلخٍ ٚحٌزل١َحصحألهَ

انضٕراد انجزكُٛخ 

ٔانشالسل 

. ٘ٝ كَوخص رخ١ٕ٣ش أىص حٌٝ ٧ٍٙٛ حٌـزخي ٚح٠ٌٙخد حٌزَوخ١ٔش

. طظّؼً فٝ ٔلض حٌّخء ٌٍٜوٍٛ ٚٔمٍٙخ ٚحٍٓخ٠ٙخ ِىٛٔش حألٚى٠ش حٌـخفشانزؼزٚخ انًبئٛخ 

. طظّؼً فٝ ٔلض ح٠ٌَخف ٌٍٜوٍٛ ٚٔمٍٙخ ٚحٍٓخ٠ٙخ ِىٛٔش حٌىؼزخْ ح١ٌٍَِشانزؼزٚخ انٕٓائٛخ 

ؿزخي وَىٓظخْ ُٚحؿَّ ٚؿزخي )  حٌـزخي حٌظٝ ٔ٘ؤص ٔظ١ـش حٌلَوخص حالٌظٛحث١ش حٌظٝ ط٬َٟش ٌٙخ حألٍٝ ِؼًعجبل أنزٕائٛخ  

 (٫ّخْ ٚؿزخي أ٣ٍْ

حٌـزخي حٌظٝ ٔ٘ؤص ٔظ١ـش كيٚع حٔىٔخٍ فٝ حالٍٙ ِؼً ؿزخي حٌ٘خَ ٚؿزخي حٌزلَ حالكَّعجبل اَكسبرٚخ 

.  ِؼً ٚحىٜ ح٬ٌاللٝ رَّٜ ػُ ؿفض حأل٤ِخٍلي٠ًّخأٚى٠ش وخٔض طّأل٘خ ١ِخٖ أٔكٚخ عبفخ 

. طـ٬ّخص ١ٍٍِش ِوظٍفش حألٗىخي ٚحألكـخَ ِؼً رلَ حٌَِخي ح١٨٬ٌُ ر١ٓ َِٜ ١ٌٚز١خ ركُٕٚبد ريهٛخ

 حٌىفَسٚٚحكش ١ٖٓٛ فٟ َِٜ ) ٚطَرٟ ف١ٙخ حٌل١ٛحٔخص ِؼًْ  حٌٜلَحء ١٬٠ٖ رٙخ حٌٔىخٞف ِٕوف٠خص ه٠َحءٔاؽخ 

 (ح ر١ٍزٟٚ ؿغزٛد

 ٓٙٛي َٔٙ ح١ًٌٕ رَّٜ ٚ )٫ٓ ٠َ٣ك ط١َٓذ حٌّٛحى ح٬ٌخٌمش ر١ّخ٘ٙخ ِؼً أٍٝ ِٕوف٠ش ِٕز٤ٔش وٛٔظٙخ حألٔٙخٍ  حل فٛضٙٔسّ

 (.حٌٔٛىحْ ٚٓٙٛي ىؿٍش ٚ حٌفَحص رخ٬ٌَحق

 .أٍٝ ِٕوف٠ش ِٕز٤ٔش طم٪ رخٌمَد ِٓ حٌزلخٍ ٚحٌّل٤١خص حل سبؽهٙٔسّ

ٟ٘ ك٘خثٖ ٬ِظيٌش طّٕٛ ٗظخءًح فٟ ال١ٍُ حٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ ٚطٍٜق ٫ٌَٟ حألغٕخَ ٚحٌّخ٫ِاإلسزجس 

.  حٓز٩ٛ أ٠َٚٛ  ٘ٛ كخٌش حٌـٛ فٟ فظَس ١ُِٕش ل١َٜسانطمس 

. ٘ٛ كخٌش حٌـٛ فٟ فظَس ١ُِٕش ٠ٛ٣ٍش َٗٙ أٚ ٕٓش أٚ أوؼَ انًُبؿ 

. ِٔخكش ِٓ حالٍٝ طظ١ِّ ر٨َٚف ِٕخه١ش ٚحكيس الهٛى يُبفٙ 

.٘ٛ ِٕخم حٌـٙخص حٌيحه١ٍش فٟ حٌمخٍحص  يُبؿ لبر٘

 .٘ٛ ِٕخم حٌّٕخ٣ك حٌظٟ ط٤ً ٫ٍٝ حٌٔٛحكً  يُبؿ سبؽهٙ

حٗـخٍطّٕٛ ٣ز١٬١خ ٌٔم١ٛ ح٤ٌَّ ِؼً حٌغخرخص ح٬ٌّظيٌش ٚحٌّيح٠ٍش ٚحإلٓظٛحث١ش انغبثبد 

ٔزخص ٣ز٬١ٟ ٫زخٍس ٫ٓ ٫٘ذ ٠ٍٜق ٫ٌَٟ حٌل١ٛحٔخص انؾشبئش  

 .ٟ٘ ك٘خثٖ كخٍس طّٕٛ ١ٛفخ فٟ حإلل١ٍُ حٌّيحٍٞ ٚطٍٜق ٫ٌَٟ حألرمخٍانسبفبَب  

 .٠ُخىس ٫يى حٌٔىخْ هالي فظَس ١ُِٕش ١٬ِٕشًَٕ انسكبٌ  

 .اكٜخء ٌٍٔىخْ ِٓ ك١غ ح٬ٌيى ٚح٩ٌٕٛ ٚحٌظ١ٍ٬ُ ِٚىخْ حإللخِش ٚحٌلخٌش حإلؿظّخ١٫ش رؼلاك سكبَٙ  

ٟ٘  ح٠ٌِخىس حٌٕخطـش ٫ٓ حٌفَق ر١ٓ ٬ِيي حٌّٛح١ٌي ٬ِٚيي حٌٛف١خص سٚبكح طجٛؼٛخ 

 . ِٓ ٤ِٕمش ألهَٜ٘ٝ ٠ُخىس ٫يى حٌٔىخْ ٔظ١ـش حٌٙـَس سٚبكح غٛز طجٛؼٛخ 

٫يى = طٔخٜٚ ِظ٢ٓٛ ٫يى حٌٔىخْ ٌىً و١ٍٛ ِظَ َِر٪ ٚأٚ .ٟ٘ ٔٔزش ٫يى حٌٔىخْ حٌٟ حٌّٔخكش حٌظٟ ١٬٠ْ٘ٛ ١ٍ٫ٙخكضبفخ سكبَٛخ 

 . حٌّٔخكش ÷حٌٔىخْ 
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 . َ رٙيف حإللخِش أٚ ح٬ًٌّ ِؼً حٌٙـَس ِٓ ح٠ٌَف اٌٝ حٌّيْىحهً كيٚى ىٌٚظٗحألفَى حٔظمخي ْغزح كافهٛخ 

 .ىٌٚظُٙ رٙيف حإللخِش أٚ ح٬ًٌّ ِؼً ٘ـَس ح١٠ٌَّٜٓ ٌيٚي أهَٜحٔظمخي حألفَحى هخٍؽ كيٚى ْغزح فبرعٛخ 

.  رخٌيٌٚش  حٌّظخكش حٌّٛحٍى حاللظٜخى٠شٚ ٫يى حٌٔىخْ  ٘ٝ ِ٘ىٍش طٕظؾ ٫ٓ  ح٬ٌاللخص غ١َ حٌّظٛحُٔش ر١ٓانًشكهخانسكبَٛخ 

 . حإلٔٔخْ فٟ ا٣خٍ حٌمخْٔٛ ٚطيٍ ١ٍ٫ُٙ ىهاًل ٠ّخٍٓٙخ ٚحأل٫ّخي حٌظٌٟلَفحأَشطخ إلزصبكٚخ 

  . حٌويِخص ٌَّٚحفك ي طفظمَىْٚ طو٢١٤ ٚكٛي حٌّيْ حٌىزَٜ ٔ٘ؤ ص حءكٟأ ائٛخ ػشٕٚبءػأ

 .أ٣فً ٌٍَّأس حٌف١ٕ١٤ٍٔش٣6فً ٌٍَّأس ح٬ٌَر١ش ، 3.6ٚ، ٚطزٍغ ٫يى حأل٣فخي ح٠ٌٌٓ ٠ّىٓ أْ طٕـزُٙ حٌَّأس حٌٛحكيسُيؼلل انقصٕثخ 

 .افظمخٍ حٌ٘وٚ ٌٍّٙخٍحص حألٓخ١ٓش فٟ حٌمَحءس ٚحٌىظخرش ٚحٌلٔخدُأيٛخ 

 .أٔفخق ٗوٚ ٬٠ًّ ٫ٍٝ ٫يى ِٓ حالفَحى ال ٬٠ٍّْٛ اػهخ 

 .ٔٔزش حألفَحى ح٠ٌٌٓ ُ٘ فٟ ٓٓ ح٬ًٌّ حٌٟ ِـ٩ّٛ حٌٔىخْيؼلل اإلػبنخ 

 100× ؿٍّش ٫يى حٌٔىخْ ح٬ٌخ١ٍِٓ ÷ ح١ٌ٘ٛم + حأل٣فخي =   ٔٔزش حإل٫خٌش 

ُُٔٝب انؼوثٗ  
"يكبٌ ٔاؽل ٔٝجٛؼخ يزُٕػخ"

؟ ..... بــم تـفـســر

     .األًْٛخ األلزٖبكٚخ نًٕلغ انٍٕٝ انؼوثٗ( 1
 طلىّٗ فٟ ٣َق حٌظـخٍس ح٬ٌخ١ٌّش هالي ح٬ٌٍٜٛ حٌظخ٠ٍو١ش:  ٓخ٫ي ٫ٍٟ حٌّٛل٪ حٌّظ٢ٓٛ .

      ٗٚط٬ٍذ ىًٍٚح ٘خًِخ فٟ حٌظـخٍس ح٬ٌخ١ٌّش (ٚحٌو١ٍؾ ح٬ٌَرٟ   حٌزلَ حألكَّ ٚحٌّظ٢ٓٛ)ِؼً  : ٫ٍٟ رلخٍ ٘خِش حَٗحف .

       ط٩ٕٛ حأللخ١ٌُ حٌّٕخه١ش ٚحٌل١خس حٌٕزخط١ش رٗ  : ط٩ٕٛ ِٛحٍىٖ رٔزذ. 

       ٟرؤٍٟٗ ٚفَس حٌزظَٚي ٚحٌغخُ ح٤ٌز٬١ . 

        ٞـٖ: طلىّٗ فٟ أٍر٪ َِّحص ِخث١ش ٘خِش:  

   َِِ٘ ٚطَ٘ف ١ٍ٫ٗ ا٠َحْ ِٓ  حٌّ٘خي ٫ُّٚخْ ِٓ حٌـٕٛد  ٠َٚر٢ ر١ٓ حٌو١ٍؾ ح٬ٌَرٟ ٚه١ٍؾ ٫ُّخْ ػُ حٌّل٢١ حٌٕٙيٞ:٠ِـــ١ك .  

   ٚطَ٘ف ١ٍ٫ٗ أٓزخ١ٔخ ِٓ حٌّ٘خي ٚحٌّغَد ِٓ حٌـٕٛد   ٠َٚر٢ ر١ٓ حٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ ٚحٌّل٢١ حأل٤ٍٕ٣ٟ: ١٠ِك ؿزً ٣خٍق    .

    ٠َٚر٢ ر١ٓ حٌزلَ حألكَّ ٚه١ٍؾ ٫يْ ػُ حٌّل٢١ حٌٕٙيٞ ٚطَ٘ف ١ٍ٫ٗ ح١ٌّٓ ِٓ حٌَ٘ق ٚؿ١زٛطٟ ِٓ حٌغَد:١٠ِك رخد حٌّٕيد . 

   ْطَر٢ حٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ رخٌزلَ حألكَّ ٟٚ٘ لٕخس ٕٛخ١٫ش ٚطم٪ رؤٍٝ َِٜ :لٕخس ح٠ٌٛٔ  .

.نًٕلغ انٍٕٝ انؼوثٗ (انؼَكوٚخ  )األًْٛخ األٍزوارٛغٛخ ( 2
 رٔزذ : حٌظٟ ؿ٬ٍظٗ ِٓ أُ٘ حٌّٛحل٪ حإلٓظَحط١ـ١ش فٟ ح٬ٌخي٫ٍٝ حٌزلخٍ ٚحٌوٍـخْ  ٖاَٗحف َ .

        حٌظٟ ط٠ِي أ١ّ٘ظٙخ ٚلض حٌلَد ٚحٌَٜح٫خص حٌي١ٌٚش (٠ِخ٠ك ٚلٕٛحص )٤١َٓطٗ ٫ٍٟ ٣َق حٌّالكش ح٬ٌخ١ٌّش. 

 .رُبفٌ انلٔنخ األٍزؼًبهٚخ فٗ انَٛٞوح ػهٗ ثهلاٌ انٍٕٝ انؼوثٗ( 3



. األًْٛخ انؾٚبهٚخ ٔانلُٚٛخ نًٕلغ انٍٕٝ انؼوثٗ( 4
   أ١ّ٘ش ك٠خ٠ٍش:  

( .   رالى حٌَحفي٠ٓ رخ٬ٌَحقٚك٠خٍس ح٠ٌَّٜش حٌمي٠ّش حٌل٠خٍس) ِؼً لخِض ٫ٍٟ أٍٟٗ ك٠خٍحص لي٠ّشك١غ  

   أ١ّ٘ش ى١ٕ٠ش:  

 أٔظَ٘ص ٬ٌٍخٌُ وٍٗ ( ح١ٌٙٛى٠ش ٚح١ٌّٔل١ش ٚحإلٓال١ِش) ك١غ ٌِٔض حٌي٠ٕخص حٌّٔخ٠ٚش حٌؼالػش ٫ٍٝ أٍٟٗ :ِٙي حٌي٠خٔخص حٌّٔخ٠ٚش ِٕٗٚ.

 ر١ض حٌّميّ– و١ٕٔش حٌّٙي فٟ ف١٤ٍٔٓ  ):  ِؼً .٨٬ُِ ٓىخْ ح٬ٌخٌُ  ِّخ أؤزٗ ل١ّش ٍٚك١ش ١٨٫ّش فٟ ٔفّٛأِخوٓ ِميٓش ٚؿٛى

  .(حٌى٬زش حٌَّ٘فش رخ٬ٌٔٛى٠ش -  رف١٤ٍٔٓ

.يؼظى ٍكبٌ انؼبنى َفًٕ لًٛخ هٔؽٛخ ػظًٛخ فٙنهٍٕٝ انؼوثٙ  (5
ً(حٌى٬زش حٌَّ٘فش رخ٬ٌٔٛى٠ش -  ر١ض حٌّميّ رف١٤ٍٔٓ– و١ٕٔش حٌّٙي فٟ ف١٤ٍٔٓ  ) رٔزذ ٚؿٛى حالِخوٓ حٌّميٓش ٫ٍٝ أٍٟش ِؼ.  

.   اَمَبو انٍٕٝ انؼوثٗ انٗ كٔل يقزهفخ انًَبؽخ  (6
 ِوظٍفش فٟ حٌّٔخكش ٫ٚيى حٌٔىخْ ٠ٚفًٜ ر١ٕٙخ كيٚى  الٓظ٬ّخٍ حألٍٚٚرٟ حٌٌٞ لّٔٗ اٌٟ ىٚيي  ط٬َٝ ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٝرٔزذ

.  ٌىٝ  ٬٠٠فٗ ٠ًٚٔٙ ح٤١ٌَٔس ١ٓٗ١ٍ٫خ١ٓش ٬ٕ٤ِٜش
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 .انٍٕٝ انؼوثٙ إنٗ كٔل يزؼلكح ٕغٛوح انًَبؽخ األٍزؼًبهرمَٛى ( 7
ًٚرخٌظخٌٝ ٌٓٙٛش ح٤١ٌَٔس ١ٍ٫ٗ ا٬ٟخف لٛس ح٬ٌَد َٚٔ٘ حٌظفَلش ر١ٓ ىٚي ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ ِٓ حؿ  . 

ٔعُٕة انَٕكاٌ  (8 .ؽلٔس يْكهخ فهٍَٞٛ
 ٓرٔزذ : ِ٘ىٍش ف١٤ٍٔ٫ٍٟ أٍٟٙخ ١ٌم٠ٟ ٫ٍٝ حٌٛكيس ح٬ٌَر١ش  (آَحث١ً  )ربلخِش و١خْ حٓظ٤١خٟٔ   ل١خَ حٌمٛٞ حالٓظ٬ّخ٠ٍش .

      ٍِٛ٘ىٍش ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚ ىحٍف ٬ٓٝ حٌمٜٛ حالٓظ٬ّخ٠ٍش ٌظم١ُٔ حٌٔٛىحْ ٚحالٓظ١الء ٫ٍٝ ه١َحص رٔزذ  : ٧ٍٙٛ

. رًَٛخ ْٚجخ انْٕٞٛ ثٓنا األٍى( 9

  ١ٚطّٔٝ ٤ٗٛٔٔزش اٌٟ ِـ٫ّٛش حٌزل١َحص حٌّخٌلش حٌظٟ طٕظَ٘ فٛلٙخ.
.أًْٛخ األٔكٚخ انغبفخ ثبنٍٕٝ انؼوثٗ( 10
  طٔظويَ و٤َق ِٛحٛالص       ٍِٕٝٙخ ٫ .  ح١ٌّخٖ حٌـٛف١شٔلًٜ

 .أًْٛخ انٕاؽبد ثبنٍٕٝ انؼوثٗ( 11
١٬٠ٖ رٙخ حٌٔىخْ ٚطَرٝ رٙخ حٌل١ٛحٔخص . 

. كضوح انَكبٌ فٗ انَٕٓل انفٛٚٛخ  (12
 ٛخٌلش ٌٍٍِح٫شحيهٜزش حي طٙخ طَدرٔزذ

 .فٖٕثخ روثخ انَٕٓل انفٛٚٛخ فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ( 13
  ٍألٔٙخ طىٛٔض ٔظ١ـش ط١َٓذ حٌّٛحى ح٬ٌخٌمش ر١ّخس حألٔٙخ.  

 . رؼل انَٕٓل انغيء انُبث٘ ثبنؾٛبح فٙ انٍٕٝ انؼوثٙ( 14

طف١٠ً حٌٔىخْ حإللخِش ف١ٙخ .

 نهزٚبهٌٚ أصو كجٛو فٗ ٔؽلح انٍٕٝ ؟ٍبػلد رٚبهٌٚ انٍٕٝ انؼوثٗ ػهٗ ٔؽلح أهاّٙٛ( 15
انؼوثٗ ؟

 ٗػلو ٔلٕف يظبْو انَٞؼ فٙ انٍٕٝ انؼوثٙ ػبئمب أيبو ٔؽلرّ :  يب انلنٛم ػه .
 ؽٛش  ... سح٬ٌَر١ش ح١ٌِّّ كخف٨ض ٫ٍٟ ٗو١ٜظٖٗ ٚٓخ٫يص حٌـزخي ٚ ح٠ٌٙخد ٚ حٌزلخٍ حٌظٟ طل٢١ رخ٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ ٫ٍٟ ٚكيص .

 ٟٓخ٫يص حٌزلخٍ ٫ٍٟ ٌٓٙٛش حالطٜخي رخ٬ٌخٌُ حٌوخٍؿ  . 

 ٟح ٓخ٫ي َٔٙ ح١ًٌٕ ٫ٍٟ حٔظمخي حٌؼمخفش ح٬ٌَر١ش ٚحٌي٠ٓ حإلٓالِٟ اٌٟ لٍذ اف٠َم .

. َ ٌٌٌه ٌُ ٠ىٓ ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ ٬ِِٕال ٫ٓ ح٬ٌخي

.ثى رفَو ٍبػل َٓوانُٛم ػهٗ ٔؽلح انٍٕٝ انؼوثٗ (16
ألٔٗ ٓخ٫ي ٫ٍٝ ٔمً حٌؼمخفش ح٬ٌَر١ش ٚحٌي٠ٓ حألٓالِٝ حٌٝ لٍذ حف٠َم١خ . 

ٔيزكبيم( 17  .عًٛغ انظؤف يٓٛأِ نمٛبو رغًغ ػوثٗ لٕٖ
  طظـّ٪ ٨٬ُِ حٌيٚي ح٬ٌَر١ش فٟ ٤ِٕمش ِظٍٜش ال طفًٜ ر١ٕٙخ ؿزخي ٫خ١ٌش أٚ رلخٍ ٚح٬ٓش ط٬ٛق حالٔظمخي ر١ٓ ىٌٚٙخرٔزذ . 

 .اهرفبع كهعخ انؾواهح فٗ يؼظى يَبؽخ انٍٕٝ انؼوثٗ  (18
ِّخ أىٜ حٌٝ ٚل٩ٛ ٨٬ُِ ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٝ رخٌمَد ِٓ ه٢ ْ  ّٗخاًل 37,5ْ  ؿٕٛرًخ 2ٚر١ٓ ىحثَطٟ ٫َٝ   ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ رٔزذ أِظيحى

 .حألٓظٛحء ِّخ ؿ٬ٍٗ ٠ٕظّٝ ٤ٌٍّٕمش حٌّيح٠ٍش حٌلخٍس 

. اهرفبع كهعخ ؽواهح األٝواف انغُٕثٛخيٍ انٍٕٝ انؼوثٗ (19
 َٝؿـ ِّخ أىٜ اٌٝ ٚل٫ٛٙخ فٟ ح٤ٌّٕمش حالٓظٛحث١ش2 الٔٙخ طّظي حٌٝ ىحثَس ٫  .

.رؤصو انًَٞؾبد انًبئٛخ فٗ يُبؿ انًُبٝك انًؾٛٞخ( 20
  ْأل ٍرؤ٫ظيحي حٌّٕخم طظ١ِّ حٌّٕخ٣ك حٌٔخك١ٍش ح٤ٌٍّش ٫ٍٝ حٌزلخ .

   ٍطظ١ِّ رخٍطفخ٩ ىٍؿش حٌلَحٍس فٝ فًٜ ح١ٌٜف ٚحٔوفخٟٙخ فٝ فًٜ حٌ٘ظخء(حٌمخ٠ٍش  )حٌّٕخ٣ك حٌيحه١ٍش حٌز١٬يس ٫ٓ طؤػ١َ حٌزلخ  .

ٔانوٚبػ انؼكَٛخ ثٓنا األٍى (21 .رًَٛخ انوٚبػ انزغبهٚخ 
   ح  ألٔٙخ طغ١َ حطـخ٘ٗ ...١ّٓض رٌٌهح٠ٌَخف حٌغَر١ش ح٬ٌى١ٔش .

      ألٔٙخ وخٔض ٠ٔظفخى ِٕٙخ فٟ ١َٓ حٌٔفٓ حٌَ٘ح١٫ش...  ١ّٓض رٌٌه ح٠ٌَخف حٌظـخ٠ٍش . 

.ٍمٕٛ األيٞبه ػهٗ انغٓبد انَبؽهٛخ فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ ّزبًء (22
 رٔزذ ٘زٛد ح٠ٌَخف حٌغَر١ش ح٬ٌى١ٔش ح٤ٌَّّس ٗظخًء. 

 .ٍفٕػ عجبل أٝهٌ انًٕاعّٓ نهوٚبػ أغيه يٞوًا يٍ انَفٕػ انلافهٛخ  (23
 َك١غ أْ ح٠ٌَخف ح٤ٌَّّس طٔم٢ أ٤ِخٍ٘خ  أٚال ٫ٍٝ حٌٔفٛف حٌّٛحؿٙش ٠ٌٍَخف ألْ اطـخٖ حٌىظً حٌـز١ٍش طئػَ فٟ ط٠ُٛ٪ ح٤ٌّ 

 .(حٌٔفٛف حٌيحه١ٍش )رغِحٍس ٚ طمً حأل٤ِخٍوٍّخ اطـٕٙخ ٔلٛ حٌيحهً
 .ٚغٞٗ انغهٛل لًى  انغجبل انؼبنٛب يضم عجبل نجُبٌ (24

   ِظًَح ٫ٓ ٤ٓق حٌزل150َك١غ أْ ىٍؿش حٌلَحٍس طٕوفٞ ر٬ّيي ىٍؿش ٚحكيس ِج٠ٛش وٍّخ حٍطف٬ٕخ أل٫ٍٟ   ٫خًِ حألٍطفخ٩رٔزذ .

 .اهرفبع كهعخ انؾواهح فٗ االٍكُلهٚخ أٔ ثٛؤد َٓبهًأ أَقفبٙٓب نٛاًل فٗ فٖم انٖٛف  (25
 ح١ٌٜف فٟ ٚحٌٌٜ ٠ظ١ِّ رخٍطفخ٩ ىٍؿش حٌلَحٍس ٔٙخًٍح ٚحٔوفخٟٙخ ١ٌاًلرٔزذ ٚل٫ٛٙخ ّٟٓ حل١ٍُ ِٕخم حٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ.
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 .ٍمٕٛ األيٞبه ٕٛفًب ػهٗ عُٕة غوة ّجخ انغيٚوح انؼوثٛخ  (26
 ٍٜفٟ فًٜ ح١ٌٜف  ٓم١ٛ حأل٤ِخٍ ٚحٌٌٜ ٠ظ١ِّ درٔزذ ٚل٫ٛٙخ ّٟٓ حل١ٍُ ِٕخم حالل١ٍُ حٌّيح. 

 .اهرفبع كهعخ انؾواهح ٕٝال انؼبو عُٕة ُُٔٝب  انؼوثٗ  (27
 ُٚحٌٌٜ ٠ظ١ِّ رخٍطفخ٩ ىٍؿش حٌلَحٍس ٣ٛي ح٬ٌخَ حالٓظٛحثٝرٔزذ ٚل٩ٛ ؿٕٛد ٣ٕٕٚخ  ح٬ٌَرٝ  ّٟٓ حالل١ٍ  .

 .رُٕع انُجبد انٞجٛؼٗ فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ  (28
َرٔزذ ط٩ٕٛ ىٍؿش حٌلَحٍس ٚحهظالف و١ّش ح٤ٌّ  .

 .رمغ انغبثبد انًلاهٚخ فٗ ألٖٗ عُٕة انٍٕٝ انؼوثٗ (29
ّٓرٔزذ ٚفَس حأل٤ِخٍ ح١ٌٜف١ٗ حٌغ٠َِس فٟ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚؿٕٛد حٌِٜٛخي ٚؿٕٛد ح١ٌ  .

اًْٛخ أّغبه انغبثبد انًؼزلنخ  (30
.  طٔظغً أه٘خرٙخ فٟ ٕٛخ٫ش حألػخع ٌٜالرظٙخ  .

 .أًْٛخ أّغبه انَُٜ َٔجبد انؾهفٗ  (31
  أٗـخٍح٢ٌٕٔ :  ٟ٠ٔظوَؽ ِٕٗ حٌّٜغ ح٬ٌَر  . 

  حـٌفـحٌق ٔزخص:   ٠يهً فٟ ٕٛخ٫ش حٌٍٛق ٚحٌٜٕخ٫خص ح١ٌي٠ٚش ِؼً حٌٔالي ٚحٌلزخي .

 .ارقبم نجُبٌ ّغو األهى ّؼبها نٓب  (32
  رٔزذ وؼَص أٗـخٍ حألٍُ رٙخ 

. أّغبه انغبثبد انًؼزلنخ كائًخ انقٚوح (33
  الْ أٗـخٍ٘خ ِٓ ح٩ٌٕٛ حٌّمخَٚ ٌٍـفخف 

. ًَٕ انغبثبد انًؼزلنخ ػهٗ يورفؼبد عجبل نجُبٌ انغوثٛخ (34
  غ٠َِس ح٤ٌَّ ٗظخًء الٔٙخ. 
 .رلهط ؽْبئِ انَبفبَب فٗ انٕٞل كهًب  اثزؼلَب ػٍ كائوح فٜ األٍزٕاء  (35
 ٍرٔزذ طٕخلٚ و١ّش حأل٤ِخ  ٖالْ وٍّخ حرظ٬ئخ ٫ٓ ىحثَس ه٢ حألٓظٛحء طمً و١ّش حال٤ِخٍ ٚرخٌظخ١ٌٜظيٍؽ ٣ٛي حٌل٘خث.

 .رؼل انَٕكاٌ يٍ أْى انًُبٝك انوػٕٚخ فٗ ُُٔٝب انؼوثٗ  (36

رٙخرٔزذ حطٔخ٩ ِٔخكش َِح٫ٟ حٌٔخفخٔخ  .

. فٙ انٍٕٝ انؼوثٙ ( االٍزجٌ ) أًْٛخ انؾْبئِ انًؼزلنخ  (37

     ِط٬ظزَ َِح٫ٝ ٌألغٕخَ ٚحٌّخ٫  ٚحٌٔالًٓ ٚحٌلزخي  (حٌٕمي ) ٠ّٕٛ رٙخ ٔزخص حٌلٍفخ حٌٌٞ ٠يهً فٟ ٕٛخ٫ش حٌٍٛق .
. رْغم انُجبربد انٖؾوأٚخ يَبؽخ كجٛوح يٍ انٍٕٝ انؼوثٙ  (38

  ّٗخاًل30 – 18ٚل٩ٛ ٨٬ُِ ِٔخكش ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ ّٟٓ حٌّٕخم حٌٜلَحٚٞ حٌـخف ر١ٓ   رٔزذ  ْ . 
. افزالف انُجبربد انٖؾوأٚخ فٙ انٍٕٝ انؼوثٙ (39

 ْأل   : حٌل٘خثٖ حٌم١َٜسرٙخ ٌّٕخ٣ك حٌم١ٍٍش حأل٤ِخٍ طّٕٛ  ح .

    ٍٚك١غ حٌّٕخ٣ك حٌٕخىٍس حأل٤ِخٍ طّٕٛ حٌٕزخطخص حٌ٘ٛو١ش ٚحٌٜزخ.
. ْ  ًّباًل30 – 18ًَٕ انُجبربد انٖؾوأٚخ ثٍٛ كائورٙ ػوٗ  (40

ٚحٌٌٜ ٠ظ١ِّ رخٔٗ ِٕخم لخٍٜ ؿخف ّٟٓ حٌّٕخم حٌٜلَحٚٞ  ٌٛل٬ٛ٘خ . 

 ؟....ما النتائج المترتبة على  

 .ؽكى انٍٕٝ انؼوثٗ فٗ يٚبٚك ٔيًواد يبئٛخ يًٓخد (1
    ٝطِح٠ي حأل١ّ٘ش حألٓظَحط١ـ١ش ٣ٌٍٛٓ ح٬ٌَر        .      ٬ٌزض ٌٖ٘ حٌَّّحص ىًٍٚح ًِّٙخ فٝ حٌظـخٍس ح٬ٌخ١ٌّش  .

   ٝػَٚحطٗٔٙذ ٚطٕخفْ حٌيٚي حالٓظ٬ّخ٠ٍش فٝ ح٤١ٌَٔس ٫ٍٝ ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَر. 

 .انًٕلغ انغغوفٗ نهٍٕٝ انؼوثٗ  (2
  طلىُ ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ فٟ ٣َق حٌظـخٍس ح٬ٌخ١ٌّش هالي ح٬ٌٍٜٛ حٌظخ٠ٍو١ش .

 ٚحٌو١ٍؾ ح٬ٌَرٟ حٌظٟ ط٬ٍذ ىًٍٚح ٘خًِخ فٟ حٌظـخٍس ح٬ٌخ١ٌّش  ٫ٍٟ ػالع رلخٍ ٘خِش ٟ٘ حٌزلَ حألكَّ ٚحٌّظ٢َٖٓٛٗفأ .

ُِٓخ٫ي ٫ٍٟ حالكظفخ٥ ر٘و١ٜظٗ ح٬ٌَر١ش ح١ٌِّّس ر١ٓ حأل

٣ّ٪ حال ٓظ٬ّخٍ فٟ حكظالي ىٌٚٗ ٚطم١ّٔٗ ٌيٚي ٛغ١َس حٌّٔخكش. 

 .أًْٛخ يٕلغ انٍٕٝ انؼوثٗ االٍزوارٛغٛخ ٔاأللزٖبكٚخ (3
   ٝطٕخفْ حٌيٚي حالٓظ٬ّخ٠ٍش فٝ ح٤١ٌَٔس ٫ٍٝ ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَر. 

  ُِوظٍفش فٝ ِٔخكظٙخ ٫ٚيى ٓىخٔٙخ ٠ٚفٍٜٙخ ٫ٓ ر٬ٞ كيٚى ١ٓخ١ٓش ٬ٕ٤ِٜش ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٝ اٌٝ ىٚي  حالٓظ٬ّخٍطم١ٔ .

  ٝ( ٓزظٗ ١ٍٍِٚش–ف٤ٍٔٔٓ ) ِخ٫يح  حالٓظمالي كٍٜض ٫ٍٝلخِٚض حٌيٚي ح٬ٌَر١ش حالٓظ٬ّخٍ كظ. 
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.   ط٩ٕٛ ِٛحٍىٖ حاللظٜخى٠ش .رُٕع االلبنٛى انًُبفٛخ ٔانؾٛبح انُجبرٛخ ثبنٍٕٝ انؼوثٗ  (4

 .اٍزٛالء االٍزؼًبه األٔهٔثٗ ػهٗ يؼظى أعياء انٍٕٝ انؼوثٗ  (5
   (رُ طفَٔ)ِوظٍفش فٝ ِٔخكظٙخ ٫ٚيى ٓىخٔٙخ ٠ٚفٍٜٙخ ٫ٓ ر٬ٞ كيٚى ١ٓخ١ٓش ٬ٕ٤ِٜش لُٔ حٌيٚي ح٬ٌَر١ش اٌٟ ىٚي  ٌٟى

. ٬٠٠فٗ ٬٠ًّٚ ٫ٍٝ طفظ١ض ٚكيس أٍح١ٟٗ

      ٍٛٙ(.ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚ ىحٍفٍٛٚ ف١٤ٍٔٓ  )ر٬ٞ حٌّ٘ىالص ح١ٌٔخ١ٓش ِؼً ِ٘ىٍش ٧

 ... انًَبؽخ (يقزهفخ  )رمَٛى انلٔل انؼوثٛخ إنٙ كٔل يزجبُٚخ ( 6
 ٌٝأىٜ ًٌه ا  ٍٛٙر٬ٞ حٌّ٘ىالص ح١ٌٔخ١ٓش ِؼً ٧ :

   ٓرٔزذ :ِ٘ىٍش ف١٤ٍٔ  س٫ٍٟ أٍٟٙخ كظٝ ٠م٠ٟ ٫ٍٝ حٌٛكيس ح٬ٌَرٟ (آَحث١ً  )ربلخِش و١خْ حٓظ٤١خٟٔ  ل١خَ حٌمٛٞ حالٓظ٬ّخ٠ٍش 

  ٍٛك١غ : ِ٘ىٍش ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚ ىحٍف ٗ٬ٓض حٌمٜٛ حالٓظ٬ّخ٠ٍش ٌظم١ُٔ حٌٔٛىحْ ٚحالٓظ١الء ٫ٍٝ ه١َحط . 

 . طَطذ ٫ٍٝ ًٌه ط٩ٕٛ حٌّٕخم فٝ ر١ٓ حٌزالى ح٬ٌَر١ش . افزالف كهعبد انؾواهح يٍ ثهل ػوثٙ انٗ افو (7

. رُٕع انًُبؿ فٙ انٍٕٝ انؼوثٙ( 8
 أىٜ ًٌه اٌٝ ط٩ٕٛ حٌٕزخطخص ح٤ٌز١٬١ش ٚحٌّلخ١ًٛ حٌٍِح١٫ش  .

. رُٕع انُجبربد انٞجٛؼٛخ ٔانًؾبٕٛم انيهاػٛخ (9
  ٓخ٫ي ًٌه ٫ٍٝ اِىخ١ٔش حٌظىخًِ ر١ٓ حٌيٚي ح٬ٌَر١ش ف١ّخ ر١ٕٙخ . 

.  ًّباًل37.5ْ عُٕثًب ٔ 2ْأيزلاك أهاٙٗ انٍٕٝ انؼوثٗ ثٍٛ كائورٗ ػوٗ  (10
  ٍَِٚٗه٢ حالٓظٛحء رـٕٛد ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ ٚ ِيحٍ ح٣ٌَٔخْ ر٤ٓٛ . 

 ٌز٬ي٘خ ٫ٓ ه٢ حالٓظٛحء طم٪ فٝ ح٤ٌّٕمش ح٬ٌّظيٌش حٌلخٍس ِخ ٫يح حألؿِحء حٌّ٘خ١ٌش حٌّيح٠ٍشح٤ٌّٕمشفٟ  ثٗ ٨٬ُِ أؿِح ٚل٩ٛ .

 ٚؿٛى حٌـ١ٍي فٛق لّش ؿزخي ٌزٕخْ .اهرفبع عجبل نجُبٌ (11

 (.نهجؾو)يٕاعٓخ ٍفٕػ عجبل أٝهٌ األيبيٛخنهوٚبػ  (12
 أٛزلض ٓفٛف ؿزخي أ٣ٍْ حألِخ١ِش حغٍِ ٤ًَِح ِٓ حٌٔفٛف حٌيحه١ٍش .

.  ػهٗ ٍٕاؽم انٍٕٝ انؼوثٙ انًْبنٛخ ّزبًءنوٚبػ انغوثٛخ انؼكَٛخْجٕة ا (13
  ٫ٍٝ طٍه حٌـٙخص فٝ فًٜ حٌ٘ظخء ٔوفخٝ ىٍؿش حٌلَحٍس ٚٓم١ٛ حأل٤ِخأ طَطذ ٫ٍٝ ًٌه ٍ .

ْجٕة انوٚبػ انزغبهٚخ انغبفخ ػهٗ ًّبل انٍٕٝ انؼوثٗ ٕٛفًب  (14
طئىٜ حٌٝ ط١٤ٍف ىٍؿش حٌلَحٍس ٫ٍٝ طٍه حٌـٙخص  .

 .ًَٕ اّغبه انَُٜ ثكضوح فٗ انَٕكاٌ (15
 حٌٌٜ ٠ٔظوَؽ ِٓ حٗـخٍ ح٢ٌٌّٕٜٔغ ح٬ٌَرٟأٛزلض حٌٔٛىحْ ِٓ أأُ٘ ىٚي ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٝ حٔظخؿًخ ي  .

. رُٕع ؽٕٛاَبد انَبفبَب ثٍٛ أكالد نؾٕو ٔاكالد ػْت (16
طَطذ ٫ٍٝ ًٌه حْ حٛزلض حٌٔخفخٔخ طّؼً كي٠مش ك١ٛحْ ٣ز١٬١ش  .

. لهخ األيٞبه فٗ االلهٛى انٖؾوأٖ (17
    ٍحٌل٘خثٖ حٌم١َٜس فٝ حٌّٕخ٣ك ل١ٍٍش حأل٤ِخ ٍّٛٔحٌٕزخطخص حٌ٘ٛو١ش ٚحٌٜزخٍ فٝ حٌّٕخ٣ك ٔخىٍس حال٤ِخ ّٛٔ  .

       ِٔخكش ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرِٝٓ  % 80رخ٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ اً ٠٘غً  أوؼَ حأللخ١ٌُ حٔظ٘خًٍحأٛزق .

ٔعٕك ؽلٔك ٝجٛؼٛخ رؾٜٛ ثبنٍٕٝ انؼوثٗ؟ايزلاك ؽلٔك انٍٕٝ انؼوثٗ يغ انظٕاْو انٞجٛؼٛخ؟  (18
 أكظفخ٥ ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٝ ر٘و١ٜظٗ ح٬ٌَر١ش ح١ٌِّّس ر١ٓ حألُِطَطذ ٫ٍٝ ًٌه  .



٠ّظي ٫ٍٝ حأل٣َحف حٌّ٘خ١ٌش ح٤ٌٍّش ٫ٍٝ ٓٛحكً حٌزلَ

حٌّظ٢ٓٛ 

حٍطفخ٩ ىٍؿش حٌلَحٍس ١ٛفًخ رخٌٕٙخٍ ٚحٔوفخٟٙخ ١ٌاًل- 1

٬ِظيي ٤َِّ ٗظخءًح - 2

ِٓ حٌّٔخكش ٠ّٚظي % 80أوؼَ حأللخ١ٌُ حٔظ٘خٍ ٠ٚ٘غً 

ر١ٓ ال١ٍُ حٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ فٟ حٌّ٘خي ٚحٌّيحٍٜ فٟ 

حٌـٕٛد 

حٌّٕخم حٌمخٍٞ ٗي٠ي حٌلَحٍس ١ٛفًخ رخٌٕٙخٍ- 1

ٗي٠ي حٌزَٚىس ١ٌاًل فٟ حٌ٘ظخء- 2

٠ٛؿي ؿٕٛد ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ وّخ فٟ ؿٕٛد ٢ٓٚٚ 

حٌـ٠َِس ٖ حٌٔٛىحْ ٚؿٕٛد ٠ٍِٛظخ١ٔخ ٚؿٕٛد غَد ٗذ

 (ٍ ح١ٌّٓ ٫ٟٚٔ )ح٬ٌَر١ش 

٠ّظخُ رخٍطفخ٩ ىٍؿخص حٌلَحٍس فٟ فًٜ ح١ٌٜف - 1

ٚٓم١ٛ حأل٤ِخٍ

 ٗظخءًححٔوفخٝ حٌلَحٍس ٚحٌـفخف- 2

٠ٛؿي فٟ ألٜٟ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚألٜٟ ؿٕٛد 

 حٌِٜٛخي

حٍطفخ٩ ىٍؿش حٌلَحٍس ٚٓم١ٛ حأل٤ِخٍ ٣ٛي ح٬ٌخَ
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ٍكبٌ ُُٔٝب انؼوثٗ 
" انٕؽلح ٔانزُٕع"

؟.....بــم تـفـســر

. انزياٚل انًَزًونهَكبٌ فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ (1
 ًٌٝٚه رٔزذ رٔزذ أٍطفخ٩ ٬ِيي  ّٔٛ حٌٔىخْ فٝ ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَر :     ح٠ٌِخىس ح٤ٌز١٬١شح٠ٌِخىس غ١َ ح٤ٌز١٬١ش  .

. اَقفبٗ يؼلل انٕفٛبد فٗ يؼظى انلٔل انؼوثٛخ  (2
   رٔزذ :       طلٔٓ حألكٛحي حٌٜل١ش  حٍطفخ٩ ِٔظٜٛ ح١٬ٌّ٘ش  طميَ ح٫ٌَخ٠ش ح٤ٌز١ش ٌأل٣فخي . 

.     أهرفبع ََجخ انٕافٛبد فٗ انَٕاكٌ ٔانٖٕيبل (3
 رٔزذ :    حٔظ٘خٍ حٌّـخ٫خص ٚحٌـفخف       .  حٔظ٘خٍ حألَِحٝ ٚحألٚرجش      حٔوفخٝ ِٔظٜٛ ح١٬ٌّ٘ش  .

. افزالف رٕىٚغ انَكبٌ فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ يٍ يُٞفخ ألفوٖ
. ( حٌّٕخم– حٌظ٠خ٠ٍْ –ِٛحٍى ح١ٌّخس )  :  ٫ٛحًِ ٣ز١٬١ش : ٠َؿ٪ حهظالف ط٠ُٛ٪ حٌٔىخْ فٝ ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٝ حٌٝ

 ٫ٛحًِ ر٠َ٘ش  :  ( حٌٕمً ٚحٌّٛحٛالص– حٌَٜح٫خص ٚحٌلَٚد –حأل٤٘ٔش حأللظٜخى٠ش ) 

 .أهرفبع كضبفخ انَكبٌ فٗ ٔاكٖ انُٛم ٔكنزبِ ثًٖو (4

  رٔزذ :   هٜٛرش حٌظَرش  ٖٚفَس ح١ٌّخ . ح٫ظيحي حٌّٕخم .  ٌٓٙٛش حٌّٛحٛالص  ٚؿٛى كَفش حٌٍِح٫ش. 

 . ٫ٍٚٛس ح٤ٌٔق ٬ٛٚٛرش حٓظغالي حالٍحٟٝ رٔزذ (.  انغجبل ) أَقفبٗ انكضبفخ انَكبَٛخ فٕق انًورفؼبد (5

رفٚٛم ٍكبٌ نجُبٌ ٔانًٍٛ ٍكُٗ انغجبل ؟ رؼزجو يورفؼبد انًٍٛ ٔعجبل نجُبٌ يُبٝك رغًغ  (6
. كَفش  حٌٍِح٫شٚٓم١ٛ حأل٤ِخٍ ٚل١خَ   أ٫ظيحي حٌّٕخم رٔزذ      .ٍكبَٗ هغى أهرفبػٓب

.  رٔزذ طٛفَ فَٙ ح٬ًٌّ ٚحٍطفخ٩ حٌيهً رٙخ.أهرفبع انكضبلخ انَكبَٛخ فٗ يُبٝك انزؼلٍٚ (7

 : ك١غ طئىٜ حٌٝطئػَ حٌلَٚد ٫ٍٝ ٫يى حٌٔىخْ  .رؤصو انٖواػبد ٔانؾؤة رٕىٚغ انَكبٌ (8

 ِْمظً حالف حٌٔىخ ٓحؿزخٍُ٘ ٫ٍٝ حٌفَحٍ ٚطَن ِٕخٌُُٙ ِٓ رالىُ٘ وّخ فٝ ح٬ٌَحق ٚف١٤ٍٔ . 

. ٔعٕك ػاللبد ثٍٛ انًُٕ انَكبٌ ٔاالَزبط األلزٖبكٖ فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ (9



 سحٌٍِح٩    فٟ حٌّٕخ٣ك حٌٍِح١٫ش ِؼً َِٜ ٚحٌٔٛىحْ  ٠شوؼخفش حٌٔىخْ طَطف٪ حي .
 حٌٜٕخ٫ش  ٚحٌيِخَ فٟ ح٬ٌٔٛى٠ش  ١ٌز١خف٣َٟٚحرٍْ فٟ حٌّيْ حٌٜٕخ١٫ش ِؼً حٌمخَ٘س فٟ َِٜ  ٠شوؼخفش حٌٔىخْ  طَطف٪ حي  .
 ٓحٌظ٬ي٠    ٍٝه١ٍؾ ٠ظَوِ حٌٔىخْ فٟ ِٕخ٣ك  حٌظ٬ي٠ٓ ٚحٓظوَحؽ ِٜخىٍ ح٤ٌخلش ٌظٛفَ فَٙ ح٬ًٌّ ٚحٍطفخ٩ حٌيهً وّخ ٫

.   ح٬ٌَرٟٓخكً حٌو١ٍؾ ٚ ح٠ٌْٛٔ 

 ٟح٫ٌَ     فٟ حٌٜلخٍٜ ح٬ٌَر١ش وّخ فٟ حٌّٕخ٣ك ح٠ٛ٫ٌَش طمً حٌىؼخفش حٌٔىخ١ٔش .

. افزالف انًْكهخ انَكبَٛخ فٗ يٖو ػُٓب فٗ نٛجٛب(10
  ٌٍزٍي٠ٓ حاللظٜخى٠ش ٚحٌّٛحٍى حٌٔىخْٟٔ حٌّٕٛ ٫ٞيَ حٌظٛحُْ د رٔزذ.

 ٌَّٜ رخٌٕٔزش : ٝط٬خٔٝ ِٓ حٌز٤خٌشرٕٔزش الطظٕخٓذ ِ٪ ِٛحٍى٘خ حاللظٜخى٠شٌٌٌهٓىخْ حي٫يى  ط٬خٔٝ ِٓ ٠ُخىس ٘خثٍش ف  

 رخٌٕٔزش ١ٌز١خ:      ٝحال٠يٜ ح٬ٌخٍِشفٟٔمٚ ِٓ  ط٬خٔٝ رٕٔزش الطظٕخٓذ ِ٪ ِٛحٍى٘خ حاللظٜخى٠ش ٌٌٌهٓىخْ حي٫يى ط٬خٔٝ ِٓ ٔمٚ ف .

. افزالف فٖبئٔ انَكبٌ فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ (11
 طوظٍف هٜخثٚ حٌٔىخْ كٔذ :  ٣ز٬١ش حٌّىخْ حٌٌٜ ١٬٠ْ٘ٛ ف١ٗ أ٣ٚز٬١ش حأل٤٘ٔش حإللظٜخى٠ش حٌظٝ ٠مِْٛٛ رٙخ  .

.ََجخ ٍكبٌ انًلٌ ٔانؾٚو فٗ انلٔل انؼوثٛخ فٗ ىٚبكح يَزًوح (12
 رٔزذ     ْل١خَ حٌّي.       رٕخء حٌّيْ حٌٜٕخ١٫ش.        حٌّٔظَّس ِٓ ح٠ٌَف حٌٝ حٌّيْ ٘ـَس .

. ٌّيْ حٌٝ ح ح٠ٌَفحٌّٔظَّس ِٓ٘ـَس  حي  رٔزذ  .ظٕٓه األؽٛبء انؼْٕائٛخ ؽٕل انًلٌ انؼوثٛخ انكجوٖ  (13

رُبلٔ أػلاك ٍكبٌ انموٖ فٙ انٍٕٝ انؼوثٙ  (14
 رٔزذ   ًٌٚه ٌظٛحفَ فَٙ ح٬ًٌّ ٚطٛحفَ حٌويِخص رخٌّيْ ح٠ٌَف ٌٍّيْ ٍغُ ؿٙٛى حٌيٚي ح٬ٌَر١ش ٌٛلفٙخ أً٘٘ـَس .

. اْزًبو ثؼ٘ انلٔل انؼوثٛخ ثزٕٞٚو األؽٛبء انؼْٕائٛخ ثبنًلٌ انكجوٖ (15
 رٙخ طي١ًٔخ ٍِل٧ًٛخ (حٌٜل١ش ٚحالؿظّخ١٫ش ) حفظمخٌٍٖ٘ حألك١خء ٌٍَّحفك ٚطظئٝ  ِٔظٜٛ حٌويِخصرٔزذ   .
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 .ٚط٠ٛ٤َ٘خٌظٛف١َ حٌويِخص حالؿظّخ١٫ش ٚحٌٜل١ش ٌٍٔىخْ  .أْزًبو يٖو كلٔنخ ػوثٛخ ثبىنخ األؽٛبح انؼْٕائٛخ (16
.رُبلٔ أػلاك انجلٔ فٗ انجالك انؼوثٛخ  (17
   ٌٝٚطف١٠ٍُٙ ك١خس حالٓظمَحٍحٌمَٜ ٚحٌّيْ٘ـَس حٌىؼ١َ ُِٕٙ ح   . ٓطلٛي أ٫يحى ُِٕٙ ٬ًٌٍّ رخٌٍِح٫ش أٚحٌٜٕخ٫ش أٚحٌظ٬ي٠

   َٜل١خَ حٌيٚي ح٬ٌَر١ش رظ٣ُٕٛٙ فٝ حٌم .

 .رْغٛغ انؾكٕيبد انؼوثٛخ رُبلٔ أػلاك انجلٔ ٔرؼبهٗ رُبلٔ أػلاك ٍكبٌ انوٚف  (18
  ٚحٌلىِٛخص ح٬ٌَر١ش ط٬ًّ ٫ٍٟ ط١٣ٛٓ حٌزي :  ٌألٓظفخىس  ُِٕٙ رخ٬ًٌّ فٝ ح٫ٌَٝ   ٚحٌويِخص حٌّظ٫ٕٛشح١٬ٌٖطٛف١َ ٓزً ي ٌُٙ 

ٌٍّيْ.أٚحٌٍِح٫ش أٚ حٌٜٕخ٫ش حٚ حٌظ٬ي٠ٓ ٚحٓظوَحؽ حٌزظَٚي  . ٚحٌمَٜ كظٟ طّٕ٪ ٘ـَطُٙ

  ٪ِٕ ٍٟرٔزذ :طٕخلٚ أ٫يحىُ٘ رخٓظَّحٍ أِخ ٓىخْ ح٠ٌَف فظ٬ًّ حٌلىِٛخص ٫   حٌٙـَس حٌّٔظَّس ِٓ ح٠ٌَف ٌٍّيْ ٍغُ ؿٙٛى 

. طٍه حٌٙـَس كظٝ الطظخػَ حٌٍِح٫شحٌيٚي ح٬ٌَر١ش ٌٛلف

.  رٔزذ طٛحفَ فَٙ ح٬ًٌّ ٚحٍطفخ٩  حألؿٍٛ  .روكي انَكبٌ فٗ يُبٝك انزؼلٍٚ (19

.  رٔزذ ٫ٍٚٛس ح٤ٌٔق ٬ٛٚٛرش أٓظغالي حألٍحٟٝ .اَقفبٗ انكضبفخ انضكبَٛخ فٕق انًورفؼبد  (20

 .أْزًبو انلٔل انؼوثٛخ ثُْو انزؼهٛى  (21
 َأُ٘ حألٍٓلش فٝ ٓز١ً حٌظمي ِٓ   ألخِض حٌّيحٍّ ٚحٌـخ٬ِخص فٟ وً ِىخْ ِّخ أىٜ اٌٝ ٠ُخىس ٔٔزش حٌٍّظلم١ٓ ك١غ : ألْ حٌظ١ٍ٬ُ

  %.65.5رخٌظ١ٍ٬ُ لزً حٌـخ٬ِٟ ٚحٌظٝ ٍٚٛض حٌٟ 
 .اْزًبو فهٍَٞٛ ثزؼهٛى أثُبئٓب  (22
 ألْ حٌظ١ٍ٬ُ ٬٠ظزَِٓ أُ٘ حألٍٓلش حٌف٬خٌش فٝ ِمخِٚش حٌّلظً حألَٓحث١ٍٝ ٚحٌيفخ٩ ٫ٓ حٌم١٠شحٌف١ٕ١٤ٍٔش 

 .ٚزًٛي ٍكبٌ انٍٕٝ انؼوثٙ ثبنُْبٛ ٔانؾوٓ ػهٙ انؼًم( 23

 ٌٟ63.5ِٓ ألُٔٙ ٠ّخٍْٓٛ أ٫ّخاًل ِوظٍفش وخٌٍِح٫ش ٚحٌٜٕخ٫ش ٚحٌظـخٍس ٚحٌظ٬ي٠ٓ ٍٚٛض لٛس ح٬ًٌّ ح٬ٌَر١ش كٛح ٪

 .ؿٍّش حٌٔىخْ فٟ ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ 

. اهرفبع ََجخ االػبنخ فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ  (24
   حٍطفخ٩ ٬ِيالص حإلٔـخد  ًّ٬ٟف ِ٘خٍوش حٌَّأٖ فٟ ٓٛق ح٬ٌ  ْحٍطفخ٩ ِٓ ُ٘ فٟ ٓٓ حٌظ١ٍ٬ُ رخٌٕٔزش اٌٝ ٫يى حٌٔىخ 

 .رؾظٗ انًوأح ثًكبَخ يزًٛيح فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ  (25
 ٨٬ُِ حٌزالى ح٬ٌَر١ش رخٌَّأس ك١غطل٨ٝ حٌَّأس رّىخٔش َِطف٬ش ِٚظ١ِّس :  ٚطٙظُ

 ًُّأط١ق ٌٙخ فًَٛخ وز١َس ٌٍظ١ٍ٬ُ ٚح٬ٌ   . ٟكخ١ًٌخ 77ُحىص ٔٔزش اٌظلخق حإلٔخع رخٌظ١ٍ٬ُ حإلرظيحث ٪    .

ِفٟ ٓٛق ح٬ًٌّ فؤٛزلض ح٠ي ٔٔزش ِ٘خٍوظٗحط ٠َُٚس – ٠٫ٛ رٌَّخْ – لخ١ٟش – ٣ز١زش -  ٬ٍِّش 

 ؟.... ما النتائج المترتبة على

( نجُبٌ ٔانًٍٛ)اػزلال انًُبؿ ٍٔمٕٛ األيٞبه ػهٗ ثؼ٘ انًُبٝك انًورفؼخ ثبنٍٕٝ انؼوثٗ (1

 حٌّٕخ٣ك َِطف٬ش حٌىؼخفش حٌٔىخ١ٔش ٌٖ٘  . طف١٠ً حٌٔىخْ ح١٬ٌٖ رٙخ  ِّخ ؿ٬ً

 .ارقزالف رٕىٚغ انَكبٌ ثبنٍٕٝ انؼوثٗ  (2
  ك١غ أٛزلض ٕ٘خن كيٚع هًٍ فٝ ط٠ُٛ٪ حٌىؼخفش حٌٔىخ١ٔش : 

    ِٕخ٣ك َِطف٬ش حٌىؼخفش حٌٔىخ١ٔشِٕٚخ٣ك  ِظ٤ٓٛش ٚحهَٜ ٔخىٍس حٌىؼخفش حٌٔىخ١ٔش  .

 .لٛبو انٖوػبد ٔانؾؤة فٗ ثؼ٘ انلٔل انؼوثٛخ  (3
 ُٙك١غ طئػَ  حٌَٜح٫خص ٚحٌلَٚد  ٫ٍٝ ٫يى حٌٔىخْ ٚوؼفخط : 

ح٢ف حٌٔىخْ ي  ٠ُمض ٍُ٘ٚحٌِٜٛخي ح٬ٌَحق ٚف١٤ٍٔٓفٟوّخ .  ٚرالىُ٘ ١٬ٌٍٖ فٝ حِخوٓ حهَٜ ٫ٍٝ حٌفَحٍ ٚطَن ِٕخٌُُٙ اؿزخ  .

. رؾٍَ االؽٕال انٖؾٛخ ٔانزملو انٞجٗ فٗ يؼظى انلٔل انؼوثٛخ ثبنَُجخ نًُٕ انَكبٌ (4
 ٌٝحٔوفخٝ ٔٔزش حٌٛف١خص فٝ ٨٬ُِ حٌزالى ح٬ٌَر١ش ٚرخٌظخٌٝ أٍطفخ٩ ٬ِيي ّٔٛ حٌٔىخْ أىٜ ًٌه ح .

 .رياٚل انَكبٌ ثلهعخ الرزُبٍت يغ انًٕاهك انَكبَٛخ  (5
 ٚرخٌظخٌٝ ٧ٍٙٛ حٌّ٘ىٍش حٌٔىخ١ٔش حاللظٜخى٠ش ٚحٌّٛحٍى حٌٔىخْٟٔ حٌّٕٛ ٫ٞيَ حٌظٛحُْ د ٠ظَطذ ٫ٍٝ ًٌه. 

 .انيٚبكح انًَزًوح فٗ ػلك ٍكبٌ انًلٌ فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ (6
   حٌّيْفطَحؿ٪ ِٔظٜٛ حٌويِخص حٌٜل١ش ٚحٌظ١ّ١ٍ٬ش ٞ.    حُىكخَ حٌّيْ ٚحٌّٛحٛالص ٚحٌّيحٍّ ف١ٙخ.

 .ْغوح انَكبٌ ثأػلاك كجٛخ يٍ انموٖ انٗ انًلٌ فٗ انٍٕٝ انؼوثٗ  (7
  وّخ فٝ َِٜ ٚحٌيحٍ حٌز٠١خء ، ٧ٍٙٛ حٌّيْ ح١ٔٛ١ٌٍّش. 

     كٛي حٌّيْ حٌىزَٜ ٚحٌظٝ طفظمَ اٌٝ حٌَّحفك حٌّوظٍفش ٚطظئٝ رٙخ ِٔظٜٛ حٌويِخص حٌٜل١ش ٚحالؿظّخ١٫ش ح٬ٌ٘ٛحث١ش٧ٍٙٛحألك١خء  .

 .كضوح األؽٛبء انؼْٕائٛخ  (8
  ْ٧ٍٙٛ حٌّ٘ىٍش حٌٔىخ١ٔش رخٌّي.    حفظمخٍ حألك١خء ح٬ٌ٘ٛحث١ش ٌٍَّحفك ٚطئٝ ِٔظٜٛ حٌويِخص حٌٜل١ش ٚحالؿظّخ١٫ش رٙخ .

      حطـخٖ حٌلىِٛخص حٌٝ ط٠ٛ٤َحألك١خء ح٬ٌ٘ٛحث١ش .
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انغبثبد انًؼزلنخ انغبثبد انًلارٚخ 

طّٕٛ فٝ ألٜٝ ؿٕٛد ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٝ انًٕلغ 

ٚحٌِٜٛخي ٚح١ٌّٓ فٟ ألٜٟ حٌـٕٛد رخٌٔٛىحْ

فٛق ِٕليٍحص حٌـزخي  فٟ ال١ٍُ حٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ

غ٠َِس ح٤ٌَّ ٚحٌظٟ طٔم٢ ٗظخًء ِؼً ؿزخي 

 .ح٬ٌَحقحٌ٘خَ ّٚٗخي  أ٣ٍْ َِٚطف٬خص رالى

حٌّ٘خي رٔزذ طٕخلٚ و١ّش حأل٤ِخٍ طظيٍؽ وؼخفش أٗـخٍ٘خ ِٓ حٌـٕٛد اٌٟانُجبد 

 حٌّخ٘ٛؿٕٝ ح٢ٌٕٔ حٌٌٞ ٠ٔظوَؽ ِٕٗ حٌّٜغ ح٬ٌَرٟ: ِٓ أٗـخٍ٘خ 

ٚحٌٔخؽ 

طظ١ِّ أٗـخٍ٘خ رخٔٙخ ِٓ ح٩ٌٕٛ حٌّمخَٚ ٌٍـفخف 

حٌز١ٍٛ حٌف١ٍٕٟ ٚحٌٜٕٛرَ: - ِٓ أٗـخٍ٘خ 

.  ) ٌزٕخْ ٬ٗخٍ )ٚحألٍُ 



 ((االسزجس  ))انؾشبائش انًؼزلنخ  ((انسبفبَب  ))انؾشبئش انؾبرح 

حٌغخرخص حٌّيح٠ٍش  فٟ ؿٕٛد ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ اٌٟ حٌّ٘خي ِٓانًٕلغ 

 . رـٕٛد ٢ٓٚٚ حٌٔٛىحْ ٚؿٕٛد حٌِٜٛخي ٚح١ٌّٓ

حٌّظ٢ٓٛ ٚ حإلل١ٍُ ّٗخي ح٣ٌٛٓ ح٬ٌَرٟ ر١ٓ ال١ٍُ حٌزلَ-

 حٌٜلَحٚٞ

 حٌـٕٛد اٌٟ حٌّ٘خي ِٓطظيٍؽ فٟ ح٤ٌٛي -انُجبد 

 طِىَ٘ ١ٛفًخ ٚطـف ٗظخًء  -

. طِىَ٘ فٟ حٌ٘ظخء ٚطـف فٟ ح١ٌٜف-

 حٌٌٞ ٠يهً فٟ ٕٛخ٫ش حٌٍٛق (حٌلٍفخ (ك٘خثٖطّٕٛ رٙخ 

ٚحٌلزخي ٚحٌٜٕخ٫خص ح١ٌي٠ٚش ِؼً حٌٔالي 

 رٙخ ك١ٛحٔخص أوٍش ح٬ٌ٘ذ ِؼً حٌٍِحف ٚحألف١خي ، ٚأهَٞطَرٝانؾٕٛاٌ

ِؼً حٌٍلَٛ ٚحٌٍّٕٛ . أوٍش حٌٍلَٛ

.ٚحألرمخٍطَرٟ رٙخ حألغٕخَ ٚحٌّخ٫ِ 



 انسكبٌَبكرحيُبطك يُبطك يُقفضخ انكضبفخ يُبطك يزٕسطخ انكضبفخ يُبطك يزرفؼخ انكضبفخ 

طٛؿي فٟ ٚحىٞ ح١ًٌٕ ٚحٌيٌظخ 

فٟ َِٜ ًٌٚه رٔزذ 

هٜٛرش حٌظَرش- 1

. ٚفَس ح١ٌّخٖ - 2

. ح٫ظيحي حٌّٕخم - 3

ٌٓٙٛش حٌّٛحٛالص- 4

ٚؿٛى كَفش حٌٍِح٫ش- 5

: طٛؿي فٟ وال ِٓ 

حٌـٙخص حٌٔخك١ٍش فٟ رالى حٌ٘خَ- 1

ّٚٗخي أف٠َم١خ 

. كٛي َٔٙٞ ىؿٍش ٚحٌفَحص فٟ ح٬ٌَحق - 2

فٟ حٌٔٛىحْ ٚؿٕٛد-   3

حٌِٜٛخي ٠ٍِٛٚظخ١ٔخ ًٌٚه رٔزذ 

ٚفَس ح١ٌّخٖ ٚؿٛى كَفش حٌِح٫ش 

ّٔٛ حٌٔىخْ ل١ًٍ ٌٚىٓ

:  طٛؿي فٟ واًل ِٓ 

٠٘زش ح١ٛ٤ٌ٘ رخٌـِحثَ- 1

. ّٗخي ١ٌز١خ - 2

ّٗخي ١ٕٓخء ٚال١ٍُ ١ٛ٠َِ فٟ َِٜ-3

ِٕخ٣ك ح٫ٌَٟ فٟ وال ِٓ حٌٔٛىحْ - 4

٠ٍِٛٚظخ١ٔخ ٚح٬ٌَحق 

. حٌّٕخ٣ك حٌٔخك١ٍش فٟ ٗزٗ حٌـ٠َِس ح٬ٌَر١ش - 5

طٛؿي فٟ حٌٜلخٍٞ 

ح٬ٌَر١ش ك١غ طمً ف١ٙخ 

وؼخفش حٌٔىخْ ٌظًٜ اٌٝ 

ألً ِٓ ّٔٔش ٌىً و١ٍٛ 

: ِظَ َِر٪ ٚحكي ِؼً 

ٛلَحء ٗزٗ- 1

. حٌـ٠َِس ح٬ٌَر١ش 

حٌٜلَحء حٌىزَٜ - 2



انؼٕايم انجشزٚخ انؼٕايم انطجٛؼٛخ 

يٕارك انًٛبح ٔانززثخ 

انقصجخ 

انُمم ٔانًٕاصالد  انصزاػبد ٔانؾزٔةاألَشطخ األلزصبكٚخ انًُبؿ انزضبرٚس 

ٝ٠ظَوِ حٌٔىخْ ف :

 حٌٔٙٛي حٌف١٠١ش

كٛي ِـخٍٜ حألٔٙخٍ
 ٓم١ٛ أِخوٓ

حأل٤ِخٍ

 أِخوٓ ٚؿٛى ح١ٌّخس

حٌـٛف١ش 

ٝ٠مً حٌٔىخْ ف :

 ٚحٌّٕخ٣ك ل١ٍٍش أ

ٔخىٍس حأل٤ٔخٍ

ِ٠ظَو

: حٌٔىخْ فٝ

حٌّٕخ٣ك 

ح١ٌٍٙٔش 

ً٠م 

: حٌٔىخْ فٝ

 فٛق

. حٌَّطف٬خص

ْ٠ظَوِ حٌٔىخ

: فٝ

 حٌّٕخ٣ك ًحص 

حٌّٕخم ح٬ٌّظيي 

ٚح٤ٌَّّ 

ٝ٠مً حٌٔىخْ ف :

 حٌّٕخ٣ك ًحص

حٌّٕخم 

حٌلخٍٚحٌـخف 

 ٝ٠ظَوِ حٌٔىخْ ف :

 حٌّٕخ٣ك حٌٍِح١٫ش

ِؼً َِٜ ٚحٌٔٛىحْ

ًحٌّيْ حٌٜٕخ١٫ش ِؼ

حٌمخَ٘س رَّٜ

 ِٕخ٣ك حٌظ٬ي٠ٓ ٚحٓظوَحؽ

ِٜخىٍ ح٤ٌخلش 

ٝ٠مً حٌٔىخْ ف  :

 ٝحٌّٕخ٣ك ح٠ٛ٫ٌَش وّخ ف 

 .حٌٜلخٍٜ ح٬ٌَر١ش

 طٛػَ حٌلَٚد

٫ٍٝ ٫يى حٌٔىخْ

: ٚوؼخفظُٙ ك١غ

 طمظً أ٫يحى وؼ١َس

ُِٕٙ

 طـزَأ٫يحى وز١َس 

ُِٕٙ ٫ٍٝ حالٔظمخي 

١٬ٌٍٖ فٝ أِخوٓ

أهَٜ 

 ْ٠ظَوِ حٌٔىخ

: فٝ

 ٝحٌّٕخ٣ك حٌظ

طظٛفَ رٙخ ٚٓخثً 

حٌٕمً ٚحٌّٛحٛالص 

ٝ٠مً حٌٔىخْ ف :

 ٝحٌّٕخ٣ك حٌظ 

ال٠ظٛحفَ رٙخ ٚٓخثً 

. حٌٕمً ٚحٌّٛحٛالص
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المفاهيم والمصطلحات العلمية

يؼُبِانًفٕٓو 
.  ١ٓئخ ارَح١ُ٘ ى٠ٟٓ٘ ٫زخىس حهلل ٫ٍٝانؾُفٛخ 

 .طّؼخي ٠ٜٕ٪ ِٓ حٌلـَ  ٫ٍٝ ١٘جٗ ١٣َ حٚ ك١ٛحْانٕصٍ

 .طّؼخي ٠ٜٕ٪ ِٓ ح٬ٌّيْ حٚ غ١َس ٫ٍٝ ٍٛٛس حٔٔخْانصُى 

.حٌمَّ - حٌّْ٘ : ٌٕـَٛ ٚحٌىٛحوذ ِؼً ح س٫زيانصبثئخ 

 .ى٠ٓ ١ٓئخ ِٟٛٓ ١ٍ٫ٗ حٌٔالَ ٚوظخرٗ حٌظٍٛحسٕٚٓكّٚ

١ٓئخ ١٫ٟٔ ١ٍ٫ٗ حٌٔالَ ٚوظخرٗ حألٔـ١ًَصزاَّٛ   .ٟٚ٘ ى٠ٓ

 .ٌألً٘ ٚح١٘٬ٌَس ح٬ٌٜز١ش ٚ  حٌيَؿّخ٫ش ِٓ حٌٕخّ ٠ٕظّْٛ اٌٝ أًٛ ٚحكي ٚطـ٬ُّٙ ٍحر٤شانمجٛهخ 

(حٌىََ - حٌ٘ـخ٫ش - حٌغٕٝ - وزَ حٌٔٓ) ١َٚٗ ١ٗن حٌمز١ٍش 

 .أرَ٘ش حٌلزٟ٘ غِٚ ِىش ٌٙيَ حٌز١ض حٌلَحَ ِٔظويِخ ؿ١ٖ ٠ظىْٛ ِٓ حٌف١ٍش٘ٛ ح٬ٌخَ حٌٌٜ كخٚي ف١ش َ ٫571ٚخَ ػبو انفٛم 

ٌُٚي ف١ٗ حٌَٓٛي  .ٚ٘ٛ ح٬ٌخَ حٌٌٜ 

 .٘ٛ ِىخْ أٔ٘ؤٖ لٜٝ رٓ والد ١٫ُُ ل٠َٖ ٌٍظ٘خٍٚ فٟ أٍِٛ حٌمز١ٍشكار انُلٔح 

 .٘ٛ حؿظّخ٩ أل١ُ فٟ ىحٍ حٌٕيٚس ٚحطفمض ف١ٗ ل٠َٖ ٫ٍٝ حٌٛلٛف رـخٔذ وً ٨ٍَِٛ ِٓ أً٘ ِىش أٚ غ١َ٘خ َٜٚٔطٗؽهف انفضٕل 

.  ِٚٔي ١ٍ٫ٗ حٌٛكٝ ف١ٗ أٚي َِسحٌّىخْ حٌٌٜ وخْ ٠ظ٬زي ف١ٗ حٌَٓٛيغبر ؽزاء 

.  ٚ أرٛ رىَ أػٕخء ٘ـَطّٙخ حٌٝ حٌّي٠ٕشِىخْ أهظزؤ ف١ٗ حٌَٓٛي غبر صٕر

 حهلل ٫ٍٟ حألٔز١خء ٫ٓ ٠َ٣ك ؿز٠ًَ ١ٍ٫ٗ حٌٔالَِٖخ ٠ُِٕئؽٙ 

ػــــــــــــــبو 

انؾــــــــــشٌ

ِٓ حٌز٬ؼش٘ٛ ح٬ٌخَ   حٌٕز٠ٛش ّٚٓٝ رخُٓ ٫خَ حٌلِْ رٔزذ ٚفخس ح١ٌٔيس هي٠ـش ُٚؿش حٌَٓٛي  ٫ّٚٗ أرٟ ٣خٌذ ح٬ٌخَٗ

.  ٫ٍٝ ٚفخطّٙخ كِٔخ ٗي٠يح ك١غ كِْ حٌَٓٛي 

 ِٓ ِىش اٌٟ حٌّٔـي حأللٜٟ ح١ٌَ١ٌٔال ٚ٘ٛ ١َٓ حٌٕزٟإسزاء 

 .ح٬ٌٍٛ ٚح٬ٌٜٛى ٚ٘ٛ ٬ٛٛى حٌٕزٟ اٌٟ حٌّٔخء ِٓ حٌّٔـي حأللٜٟ اٌٟ حٌّٔٛحصيؼزاط 

٫ٙي ٫ٍمظٗ لز١ٍش ل٠َٖ فٟ حٌى٬زش ٠ّٕ٪ أٞ ط٬خًِ فٟ ر١٪ أٚ َٗحء أٚ ُٚحؽ ِ٪ رٕٟ ٘خُٗ ٚرٕٟ ٫زيح٤ٌٍّذ أً٘انصؾٛفخ 

. حٌَٓٛي

.  ر٬يَ حٌز١٪ أٚ حٌَ٘حء أٚحٌِٚحؽ ُِٕٙ أٍٓٛد حطز٬ظٗ ل٠َٖ ِ٪ رٕٟ ٘خُٗ ٚرٕٟ ٫زيح٤ٌٍّذ أً٘ حٌَٓٛيانًمبطؼخ 

.  ٚحإل٠ّخْ رٗ ٚرىظخد حهلل  ٚرخ١ٌَٛ ح٢هَ   ٠ظ٬ٙي ف١ٗ حٌٕخّ رلّخ٠ش حٌَٓٛي أٚحطفخق٫ٙيانجٛؼخ 

ثٛؼخ انؼمجخ 

األٔنٗ

ٍؿال ِٓ أً٘ ٠ؼَد ٌي٫ٛس حٌَٓٛيك١غ : طّض فٝ ح٬ٌخَ ح٬ٌخَٗ ِٓ حٌز٬ؼش   ٚرخ٬٠ٖٛ ٫ٍٝ أال حٓظـخد ف١ٙخ حػٕظخ ٫َ٘

.٠َ٘وٛح رخهلل ١ٗجًخ ٚال ٠َٔلٛٔٛال ٠ِْٔٛ ٚال ٠مظٍْٛ أٚالىُ٘ ٚال ٬٠ٜٛٔٗ فٟ ٬َِٚف

ثٛؼخ انؼمجخ 

انضبَٛخ 

 ِ٪ ػالػش ٚٓز١٬ٓ ٍؿال ٚحَِأط١ٓ ِٓ أً٘ ٠ؼَد ٛيلٛح كيػض فٟ حٌٕٔش حٌؼخٌؼش ٫َ٘س ِٓ حٌز٬ؼش ك١غ حؿظّ٪ حٌٕزٟ

 . أْ ٠لّٗ ٠لّٖٛ ٠َٕٜٖٚٚ اْ ٘خؿَ ا١ٌُٙ ى٫ٛطٗ ٚرخ٬٠ٖٛ ٫ٍٝ 

.  ر١ٓ حٌّٙخؿ٠َٓ ٚحألٜٔخٍ ١ٌٔٛى حٌلذ ٚحال٠وخء ر١ٓ حٌٕخّط٠ٛٔش لخَ رٙخ حٌَٓٛي يؤافبح 

ِىش ح٠ٌٌٓ ىهٍٛح فٟ حإلٓالَ ٚ٘خؿَٚح ِٕٙخ اٌٝ ٠ؼَدانًٓبعزٍٚ  . فخ٠ٍٓ ري٠ُُٕٙ٘ أً٘

 .حٌّي٠ٕش ح٠ٌٌٓ َٜٔٚح حٌَٓٛي ُ٘ أً٘ األَصبر 

 فٟ حٌّىخْ حٌٌٞ طٛلفض ف١ٗ ٍحكٍظٗ فٟ ِي٠ٕش لزخء ر١ؼَد أٚي ِٔـي أل١ُ فٟ حإلٓالَ ك١غ ألخِٗ حٌَٓٛي يسغل لجبء 

انزمٕٚى 

انٓغز٘

حطوٌٖ حٌو١ٍفش ٫َّ رٓ حٌو٤خد طم٠ُٛ هخٙ رخ٠ٓ١ٌٍّّٔزيأ رٙـَٖ حٌَٓٛي حٌٝ ٠ؼَد 

.  ر١ٕٗ ٚر١ٓ ح١ٌٙٛى حٌّٛؿٛى٠ٓ فٝ حٌّي٠ٕش،ٚإُِٔٙ ف١ٗ ٫ٍٝ ى٠ُٕٙ ٚأِٛحٌُٙ ٚىٍٚ ٫زخىطُٙحٌىظخد حٌٌٜ وظزٗ حٌَٓٛيصؾٛفخانًلكُٚخ 

 .رٌي حٌٕفْ ٚحٌّخي فٟ ٓز١ً حهلل ِٓ أؿً ٍف٬ٗ ٌ٘ح حٌي٠ٓ ٚحٌيفخ٩ ٫ٕٗاك ــــعّ

  .٠َٓش(  48 - 38 )٫يى حٌَٔح٠خ ٠ظَحٚف ِخ ر١ٓ  ٟي حٌَّ٘و١ٓ ٌُٚ ٠ل٠َٖ ، كّالص ٚؿٙٙخ حٌَٓٛي انســــــزاٚــــب 
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.  ٟي حٌَّ٘و٬ِٓ١َوش هخٟٙخ حٌٍّّْٔٛ رم١خىٖ حٌَٓٛي انغـــــــــشٔاد 

.  ٚل٠َٖ ٚلي ٚؿي ف١ٗ حٌَٓٛي ًَٜٔح ١ٓخ١ًٓخ وز١ًَح ٓ١ٌٍٍٍّّٔٛق ٫ُمي ر١ٓ حٌَٓٛي صهؼ انؾلٚجٛخ 

ُِٛٓ حٌلؾُػًزح   .ٟ٘ ٠ُخٍس ر١ض حهلل حٌلَحَ فٟ غ١َ

 .  لظً ل٠َٖ ٌٗ هزَ ٫ٍٝ حٌـٙخى ٚحٌمظخي رٔزذ طؤهَ ٫ٛىس ٫ؼّخْ رٓ ٫فخْ ٚاٗخ٫شِزخ٬٠ش ح١ٌٍّّٔٓ حٌَٓٛي ثٛؼّ انزضٕاٌ

 آالِٙخ ر١ٓ ٠يٞ حٌَٓٛي  حٌمزخثً ح٬ٌَر١ش ٚفٛى٘خ اٌٝ حٌّي٠ٕش ٌظ٬ٍٓ  ف١ٗ أٍٍٓض٘ـ  ٚ٘ٛ ح٬ٌخَ حٌٌٜ ٫9خَ ػبو انٕفٕك 

حٌَٓٛي ٚأٌمٝ  ألٔٙخ وخٔض أهَ َِس ٠َٞ ف١ٙخ ِىش ٤٠ٚٛف رخٌز١ض حٌلَحَحٌلـش حٌظٟ لخَ رٙخ حٌَٓٛي ؽغخ انٕكاع 

اٌٝ حٌٛكيس ٚحٌز٬ي ٫ٓ حٌفظٕش ٚحٌظفَق وّخ أ٫ٍٓ ف١ٙخ حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌٕخّ ى٫خ ف١ٙخ ح١ٌٍّّٔٓ ٫ٕي ؿزً ٫َفخصه٤زش

ِٓ أٗىخي حٌلىُ ألَس حٌٍّّْٔٛ ر٬ي ٚفخس حٌَٓٛي انقالفخ  ِٓ ٠ظٌٟٛ ٍثخٓش حٌٍّّْٔٛ فٟ أٍِٛٗىً ، ٠مَٛ ٫ٍٟ حهظ١خٍ

 .حٌي٠ٓ ٚحٌي١ٔخ ١ٔخرش ٫ٓ حٌَٓٛي 

فهفبء ال

راشلٌٔال
 . ر٬ي ٚفخس حٌَٓٛي ُ٘ حٌوٍفخء حألٍر٬ش ح٠ٌٌٓ حهظخٍُ٘ حٌٍّّْٔٛ ٫ٌَخ٠ش ِٜخٌلُٙ حٌي١ٕ٠ش ٚحٌي٠ٛ١ٔش

 (٫ٍٝ رٓ أرٝ ٣خٌذ-  ٫ؼّخْ رٓ ٫فخْ – ٫َّ رٓ حٌو٤خد –أرٝ رىَ  )ُٚ٘ 

. ٨ٔخَ حطز٬ٗ حٌٍّّْٔٛ فٟ حهظ١خٍ حٌوٍفخء حٌَحٗي٠ٓ ٠مَٛ ٫ٍٟ حٌظ١َٗق ٚحالٔظوخدشٕر٘

سمٛفخ ثُٙ 

سبػلِ

 . الهظ١خٍ ه١ٍفش حٌٍّّْٛٔٚحٌّٙخؿَْٚ ر٬ي ٚفخس حٌَٓٛي حٌّىخْ حٌٌٞ حؿظّ٪ ف١ٗ حألٜٔخٍ

 . ٍٚف٠ض ىف٪ حٌِوخس ٚحطز٬ض ِي٫ٟ حٌٕزٛس  لزخثً ٫َر١ش حٍطيص ٫ٓ حإلٓالَ ر٬ي ٚفخس حٌَٓٛيانًزرلٍٚ

١ٍِّٔش حٌىٌحدانًزُجئٍٛ  .ح٠ٌٌٓ حى٫ٛح حٌٕزٛس ِؼً

. هخٌي رٓ ح١ٌٌٛي ٫َّٚٚ رٓ ح٬ٌخٙ : حٌلَٚد حٌظٟ ل٠ٝ ف١ٙخ أرٛ رىَ حٌٜي٠ك ٫ٍٝ حٌَّطي٠ٓ رم١خىس وال ِٓ ؽزٔة انزكح 

. وٍّش فخ١ٍٓش ط٬ٕٟ حٌٔـً أٚ حٌيفظَ ٠ٚٔظويَ ٌٍيالٌش ٫ٍٟ اىحٍحص حٌيٌٚش ٚط٘زٗ حٌُٛحٍحص كخ١ًٌخكٕٚاٌ

 ٌألَٗحف ٫ٍٝ حألٓٛحق َِٚحلزش حٌّٛح٠ُٓ ٚحٌّىخ١٠ً ٬ًِٕخ ٌٍغٖ ٚحٌلخف٨ش ٫ٍٝ  فٟ ٫ٙي ٫َّ رٓ حٌو٤خد  أٔ٘ؤ٨ٔخَانؾسجخ 

 حالىحد ح٬ٌخِش

ٚ حألَٗحف ٫ٍٝ حألٓٛحق َِٚحلزش حٌّٛح٠ُٓألَِ رخ٬ٌَّٚف ٚحٌٕٟٙ ٫ٓ حٌّٕىَرخ ٘ٛ ِٓ ٠ظٌٛٝ ٍثخٓش حٌلِرش ٠ٚمَٛ انًؾزست 

ِـ٫ّٛش وز١َس ِٓ حٌٔفٓ حٌظٟ طٔظويَ فٟ حٌلَٚد أسطٕل ثؾز٘

. ٨ٔخَ ألخِش حٌو١ٍفش ٫ٍٝ رٓ حرٝ ٣خٌذ ٌلف٦ حألِٓ ٚح٨ٌٕخَ  ِٚالكمش حٌـٕخس ٚحٌّفٔي٠ٓ ٚحٌوخٍؿ١ٓ ٫ٍٟ حٌمخَْٔٛظبو انشزطخ 

 . ٚكخٍرٖٛ ٚلظٍٖٛ  ر١ٕٗ ٚر١ٓ ٬ِخ٠ٚشفجش ِٓ ؿ١ٖ ٫ٍٟ رٓ أرٟ ٣خٌذ هَؿٛح ١ٍ٫ٗ ٍٚف٠ٛح حٌظلى١ُانقٕارط 

أػٕخء ٬َِوش ٛف١ٓ رل١غ ٠ظُ طلى١ُ وظخد حهلل رياًل ِٓ حٌلَد ًٌٚه ِٓ ٫ٍٝ رٓ حرٝ ٣خٌذ لَحٍ ٣ٍزٗ ؿٕٛى ٬ِخ٠ٚٗ انزؾكٛى 

. رٕخءح ٫ٍٝ حلظَحف ِٓ ٫َّٚ رٓ ح٬ٌخٙ 



أْى أػًبنٓب انشقصٛخ 

أٍٍٓٗ حهلل حٌٝ لَٛ ٫خى سٛلَب ْٕك 

. أٍٍٓٗ حهلل حٌٝ لَٛ ػّٛىسٛلَب صبنؼ 

. أٍٍٓٗ حهلل حٌٝ لَٛ ِي٠ٓسٛلَب شؼٛت 

. ٛخكذ حٌي٠خٔش حٌلٕف١شسٛلَب اثزاْٛى 

ؽسبٌ ثٍ صبثذ 

ٔكؼت ثٍ سْٛز 

٬َٗحء ح٬ٌَد لزً حالٓالَ . ِٓ أَٗٙ

. َ ٌٙيَ حٌى٬زش ٌٚىٕٗ ف571ً٘لخى ؿ١ٖ ٟوُ ٠٠ُ ٫يىًح ِٓ حٌف١ٍش ٫خَ أثزّْ انؾجشٗ

ػجل اهلل ثٍ ػجل 

انًطهت 

. ٚحٌي حٌٔٛي ، ٚلي طٛفٝ لزً حْ ٠ٌٛي حٌَٓٛي

.  ، ٚلي طٛف١ض ٫ٕيِخ رٍغ حٌٔخىٓش ِٓ َّٖ٫ٚحٌيس حٌَٓٛي أيُخ ثُذ ْٔت 

 .، ٣خف رٗ كٛي حٌى٬زش ّٚٓخٖ ِلّي ٚطٌٛٝ طَر١ظٗ ر٬ي ِٛص حِٗ ، ٚطٛفٝ ٫ٕيِخ رٍغ حٌؼخِٕش ِٓ ٫َّٖ ؿي حٌَٓٛي  ػجل انًطهت ثٍ ْشبو

ِٓ رٕٝ ٬ٓي أ٬ٍٟض حٌَٓٛي ؽهًٛخ انسؼلٚخ  ٗ٬َِٟ ٚألخَ ٫ٕي٘خ أٍر٪ ٕٓٛحص .

.  ٚطٌٛٝ طَر١ظٗ ر٬ي ٚفخس ؿي٫ُٖ حٌَٓٛي أثٕطبنت ثٍ ػجل 
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انًطهت 

.  حرٛ ٣خٌذ رخٔٗ حٌٕزٝ حٌّٕظ٨َ ٚكٌٖ ِٓ ح١ٌٙٛىأهزَ ٫ُ حٌَٓٛيانزاْت ثؾٛزح 

.  ٚأٚي ِٓ أِٓ رخٌي٫ٛس ِٓ حٌٕٔخءُٚؿش حٌَٓٛي انسٛلح فلٚغخ 

 طٍمٝ أٗي أٔٛح٩ ح٬ٌٌحد ِٓ حٌَّ٘و١ٓ ر٬ي ح٫الْ أٓالِٗ ٚهخٛش ح١ٔش.- ِٓ حألؿٕخّ غ١َ ح٬ٌَر١ش ح٠ٌٌٓ ىهٍٛ حالٓالَ - ثالل انؾجشٗ

.  ٚوخْ ِٓ أٗي ح٬ٌّخ١ٍٟٓ ٌي٫ٛط٫ُٗ حٌَٓٛي أثٕ نٓت 

. أٚي ١ٙٗيس فٝ حالٓالَسًٛخ أو ػًبر 

. حٍُٓ ٚط٬َٝ ٌأل٤ٟٙخى ٫ٍٝ ٠ي أِٗ ٚوخْ حٚي ٓف١َ فٝ حالٓالَيصؼت ثٍ ػًٛز 

 (حٌٙـَس حالٌٚٝ).ٍِه حٌلز٘ش حٌٌٜ ٫َف رخ٬ٌيي ٚ٘خؿَ حٌٝ أٍٟٗ ر٬ٞ ح١ٌٍّّٔٓ فخ٠ٍٓ ِٓ ح٠ٌحء ل٠َٖ ٌُٙانُغبشٗ

. فٝ ٍكٍظٗ حٌٝ ح٤ٌخثف ٍحفك حٌَٓٛي سٚل ثٍ ؽبصخ 

.  أػٕخء ٘ـَطٗ حٌٝ حٌّي٠ٕشحٌي١ًٌ حٌٌٜ أٓظخؿَٖ حٌَٓٛي ػجل اهلل ثٍ أرٚمط 

.   حٌٝ حٌّي٠ٕش ٚطظز٪ أهزخٍ حٌَّ٘و١ٓ أػٕخء ٘ـَس حٌَٓٛيلخَ رّٔخ٫يس حٌَٓٛي  ػجل اهلل ثٍ اثٗ ثكز

.  ٚألر١ٙخ فٝ غخٍ ػٍٛ أػٕخء حٌٙـَسلخِض رؤك٠خٍ ح٬٤ٌخَ ٌٍَٓٛي  أسًبء ثُذ أثٗ ثكز

.  ٚحرٝ رىَوخْ ٫َ٠ٝ حألغٕخَ كٛي غخٍ ػٍٛ ٢هفخء حػخٍ حٌَٓٛي ػبيز ثٍ فٓٛزح 

. لخثي لخفٍش ل١٘٠َش ٚٔـخ رٙخ ِٓ أ٠يٜ ح١ٌٍّّٔٓاثٕ سفٛبٌ

.  حْ ٬٠ٔىَ ٫ٕي رجَ ريٍأٗخٍ ٫ٍٝ حٌَٓٛي انؾجبة ثٍ يُذر 

. ١٫ُُ حٌّٕخفم١ٓ ٍٚؿ٪ رؼٍغ حٌـ١ٖ حػٕخء غِٚس أكيػجلاهلل ثٍ سهٕل 

.  ٚأٓظ٘ٙي أػٕخء غِٚس ري٫ٍُ حٌَٓٛيؽًشح 

.  رلفَ حٌوٕيق كٛي حٌّي٠ٕش ف١ّخ ٫َف رغِٚس حٌوٕيقأٗخٍ ٫ٍٝ حٌَٓٛيسهًٛبٌ انفبرسٗ

.  رلىّٗ ر٬ي غِٚس حٌوٕيق ٚأهٌ حٌَٓٛي كىّٗ حٌَٓٛي سؼل ثٍ يؼبس 

.  أكي ح٠ٌٌٓ أى٫ٛ حٌٕزٛس ر٬ي ٚفخس حٌَٓٛي يسٛهًخ انكلاة 

. أَِٖ ٫ؼّخْ رـّ٪ حٌمَأْ فٝ ِٜلف ٚحكي ٚرٍغش ٚحكيس- أكي وظخد حٌٛكٝ ٚأَِٖ حرٛ رىَ رـّ٪ حٌمَحْ - سٚل ثٍ صبثذ 

٘ـ 15لخثي حٌفَّ ٚلظً فٝ ٬َِوش حٌمخى١ٓش ُرسزى 

. ٍؿً غ١َ ٍُِٔ لظً حٌو١ٍفش ٫َّ رٓ حٌو٤خدأثٕنؤنؤحانًغٕسٗ

" ٫ٍٝ رٓ أرٝ ٣خٌذ"ِٓ حٌوٛحٍؽ ٚلظً حٌو١ٍفش  ػجل انزؽًٍ ثٍ ُيهغى

طهؾخ ثٍ ػجٛل اهلل 

ٔانشثٛز ثٍ انؼٕاو 

. ِٓ ح٬ٌَ٘س حٌّز٠َ٘ٓ رخٌـٕش ٚطيهال ٌّلخٌٚش حٌٍٜق أػٕخء ِٛل٬ش حٌـًّ،ٚلظال أػٕخء ح٬ٌَّوش

". ٬ِخ٠ٚش"فٝ حٌظلى١ُ ر١ٕٗ ٚر١ٓ " ٫ٍٝ رٓ أرٝ ٣خٌذ"حٔخد ٫ٓ أثٕ يٕسٙ األشؼزٖ



انُزبئظ األؽلاس األسجبة  األطزاف انًٕلغانغشٔح 

ثلر 

ْـ 2

رجَ

ريٍ

أىٔٝ 

رؤٍ

ٌٍّٖ

ٍو١ٓ

ل٠َٖ

ٟي 

ح١ٌٍّّٔٓ

 أٛلخرٗأَِ حٌَٓٛي - 1

رخ٫ظَحٝ لخفٍش طـخ٠ٍش 

ٌم٠َٖ لخىِش ِٓ حٌ٘خَ

٠ٚمٛى٘خ أرٛٓف١خْ رٓ كَد 

ط٠٠ٛ٬خ ٫ٓ أِٛحٌُٙ حٌظٟ 

حٓظٌٛض ١ٍ٫ٙخ ل٠َٖ ٫ٕي 

. ٘ـَطُٙ اٌٝ حٌّي٠ٕش 

ٍٓه أرٛٓف١خْ ٠َ٣مخ آهَ- 2

٫ٚخى رخٌمخفٍش ٓخٌّش اٌٝ ِىش 

ٌٚىٓ ل٠َٖ أَٛص ٫ٍٝ 

. ِلخٍرش ح١ٌٍّّٔٓ 

 حهلل ِ٪  هَؽ ٍٓٛي -1

ِ٘خٍٚطُٙ ٚرٍغ ٫يى حٌٜلخرش ر٬ي 

.  ِمخطً 313حٌـ١ٖ 

أٗخٍ ١ٍ٫ٗ حٌلزخد رٓ حٌٌٍّٕ- 2

أْ ٬٠ٔىَ ٫ٕي حلَد رجَِٓ

أرخٍريٍاٌٝ حٌَّ٘و١ٓ

 أٛلخرٗ ٫ٍٝ ٗـ٪ حٌَٓٛي- 3

لظخي حٌَّ٘و١ٓ فؤِيٖ حهلل رـٕٛى ِٓ

. ٫ٕيٖ 

ىحٍص ح٬ٌَّوش ر١ٓ ح٤ٌَف١ٓ ٫ٕي رجَ- 4

. ريٍ ٌٌٌه ١ّٓض رخُٓ غِٚس ريٍ 

كمك حٌٍّّْٔٛ ف١ٙخ َٜٔح- 1

. وز١َح ٍغُ لٍش ٫يىُ٘ 

70هَٔص ل٠َٖ أوؼَ ِٓ - 2

.  أ١َٓح 70لظ١ال ٚ

 ٍؿال 14حٓظ٘ٙي ِٓ ح١ٌٍّّٔٓ - 3

ر٬ّخٍِش  ٚأَِ حٌَٓٛي . 

حألَٜٓ ٬ِخٍِش كٕٔش 

ٍف٪ حٌَٚف ح٠ٕٛ٬ٌّش ١ٌٍٍّّٔٓ - 4

ح٘ظِحُ ِىخٔش ل٠َٖ ر١ٓ حٌمزخثً- 5

ىهٛي وؼ١َ ِٓ حٌَّ٘و١ٓ فٟ - 6

. حإلٓالَ 

ح١ٌٙٛى رخٌوَٚؽ  أَِحٌَٓٛي-1رـ١٘ٗ ٚكخَٛ  طلَن حٌَٓٛي ٗيس كمي ٚوَح١٘ش ح١ٌٙٛى - 1ح١ٌٙٛى لز١ٍش ثُٗ 
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لُٛمبع 

ْـ 2

رٕٝ 

ل١ٕمخ٩ 

ٟي 

ح١ٌٍّّٔٓ

 . ٚأٛلخرٌٍَٗٓٛي

ح٫ظيحء حكي ح١ٌٙٛى ٫ٍٝ - 2

حَِأس ٍِّٔٗ طز١٪ ٚط٘ظَٜ فٟ 

. ٓٛق رٕٝ ل١ٕمخ٩ 

حٓظغخػض رؤكي ح١ٌٍّّٔٓ- 3

حٌٌٞ لظً ح١ٌٙٛىٞ ٚأٔمٌ٘خ 

فخؿظّ٪ ح١ٌٙٛى ٫ٍٝ حٌٍُّٔ

.  ٚلظٍٖٛ 

ٔمٞ ح١ٌٙٛى ٫ٙيُ٘ ِ٪ - 4

. ٍٓٛي حهلل 

 15ٍٗ١ٌح١ٌٙٛى فٟ رٕٝ ل١ٕمخ٩ ٌّيس 

فؤِٔي حهلل فٟ لٍٛرُٙ ح٫ٌَذ 

ٚحٌوٛف 

. حٌّي٠ٕش ر٬ي حهٌ ٓالكُٙ  ِٓ

ِٓ أٚي  طوٍٚ حٌَٓٛي - 2

 .٣خثفش ِٓ ح١ٌٙٛى فٟ حٌّي٠ٕش

أؽل 

ْـ 3

٫ٕي 

ؿزً 

أكي 

ل٠َٖ

ٟي 

ح١ٌٍّّٔٓ

ٍغزش ل٠َٖ فٟ حٌؼؤٍ- 1

. ٠ٌِّٙظٙخ فٟ غِٚس ريٍ 

ٌٌٌه أ٫يص ؿ١٘خ ٠ظىْٛ- 2

ِٓ ػالػش آالف ِمخطً رم١خىس 

أرٟ ٓف١خْ

 ِ٪ أٛلخرٗحطفك حٌَٓٛي - 1

٫ٍٝ ِاللخس ل٠َٖ هخٍؽ حٌّي٠ٕش 

حٌٍّٕٛس  هَؽ فٟ أٌف ٍؿً

ٚفٟ ح٠َ٤ٌك حٔٔلذ ٫زي حهلل 

ٍٓٛي ١٫ُُ حٌّٕخفم١ٓ رٓ

حٌظمٝ ح٤ٌَفخْ ٫ٕي ؿزً أكي- 2

ّٗخي حٌّي٠ٕش  حهظخٍ حٌَٓٛي 

 ٍح١ًِخ ٌٍٛلٛف ٫ٍٟ ؿز50ً

٠َ٘ف ٫ٍٟ أٍٝ ح٬ٌَّوش 

ٚأَُِ٘ ر٬يَ حٌظلَن ِٓ

أِخوُٕٙ اال رؤَِٖ

٫ٕيِخ ىحٍص ح٬ٌَّوش ٚحٔظَٜ-  3

حٌٍّّْٔٛ فٟ ريح٠ظٙخ طوٍٝ 

حٌَِخس ٫ٓ ِٛحل٬ُٙ ٚحٔ٘غٍٛح 

رـّ٪ حٌغٕخثُ حٌظٟ طَوٙخ ح٬ٌيٚ 

حٔظِٙ هخٌي رٓ ح١ٌٌٛي حٌفَٛش 

ِٓ هٍف حٌـزً ٚ حٔمٞ  ٚىحٍ

رـ١٘ٗ ٫ٍٟ ح١ٌٍّّٔٓ

طلٛي َٜٔ ح١ٌٍّّٔٓ اٌٟ - 1

ِٓ ح١ٌٍّّٔٓ   ٠ِ٘70ّش ٚلظً

 أ١ٛذ حٌَٓٛي١ٙٗٚيًح 

 .رـَحف فٟ ٚؿٙٗ 

حٓظ٘ٙي فٟ ح٬ٌَّوش ٫يى- 3

 ُِٕٙ : وز١َ ِٓ ح١ٌٍّّٔٓ

كِّس رٓ ٫زيح٤ٌٍّذ ٫ُ

 ٍؿ14ًِٚٓ ل٠َٖ 

ثُٗ

انُضٛز 

ْـ 4

حٌّيٞ

ٔش 

ح١ٌٙٛى 

ٟي 

ح١ٌٍّّٔٓ

حٔظٙخُ ٠ٙٛى رٕٝ ح١٠ٌَٕ

فَٛش ٠ِّ٘ش ح١ٌٍّّٔٓ فٟ 

 حكي ٚطؤَِٚح ٌمظً حٌَٓٛي

حٓظٔالَ ٠ٙٛى رٕٝ ح١٠ٌَٕ  فٟ حٌّي٠ٕش   كخَُٛ٘ حٌَٓٛي

ٚٚحفمٛح ٫ٍٝ ؿالءُ٘ ٫ٓ حٌّي٠ٕش 

. 

انقُلق 

ْـ 5

حٌّيٞ

ٔش 

ل٠َٖ

ٚكٍفخإٖ

ح ٟي 

ح١ٌٍّّٔٓ

طلخٌفض ل٠َٖ ِ٪ ر٬ٞ - 1

حٌمزخثً ح٬ٌَر١ش ٌٍم٠خء ٫ٍٝ 

. لٛس ح١ٌٍّّٔٓ ٔٙخث١خ 

٫َفض ٌٖ٘ حٌغِٚس رخُٓ- 2

حألكِحد رٔزذ ٌ٘ح حٌظلخٌف 

 .

حٌمظخي ِٓ لٍَ حٌَٓٛي - 1

ىحهً حٌّي٠ٕش 

ٚحفك حٌَٓٛي  ٫ٍٝ حلظَحف- 2

ٍّٓخْ حٌفخٍٟٓ رلفَ هٕيق 

ّٗخي حٌّي٠ٕش ًٌٚه ألْ ٌّي٠ٕش 

ِلخ٣ش ِٓ حٌَ٘ق ٚحٌغَد 

رخٌـزخي ِٚٓ ؿٙش حٌـٕٛد 

. رخٌّٕخُي 

ٌُ ٠ظّىٓ حٌَّ٘وْٛ ِٓ ٫زٍٛ- 3

حٌوٕيق ٌٌٌه كخَٛٚح حٌّي٠ٕش 

فٍ٘ض ل٠َٖ فٟ حٌظفخٚٝ ِ٪ - 4

٠ٙٛى رٕٟ ل٨٠َش ح٠ٌٌٓ طَن ٌُٙ

 ِٔج١ٌٛش حٌيفخ٩ ٓ٫حٌَٓٛي 

حٌّي٠ٕش ِٓ حٌـٕٛد ك١غ أٚل٪ 

حٌَٓٛي  ر١ّٕٙخ 

5 -َٙٗ حٓظَّ حٌلٜخٍ ٌّيس

٠ِّ٘ش حٌَّ٘و١ٓ ر٬ي أْ- 1

أًٍٓ حهلل ١ٍ٫ُٙ ٠ٍخكخ 

٫خٛفش حلظ٬ٍض ه١خُِٙ فمٍَ

أرٛٓف١خْ ٍف٪ حٌلٜخٍ

ٚح٬ٌٛىس اٌٝ ِىش 

ٌٖ٘ حٌغِٚس ٟ٘ آهَ ِلخٌٚش-2

طمَٛ رٙخ ل٠َٖ ٌٍم٠خء ٫ٍٝ 

ح١ٌٍّّٔٓ

3 -ِٓ طلٛي ِٛلف ح١ٌٍّّٔٓ

حٌيفخ٩ اٌٝ حٌٙـَٛ

طوٍٚ حٌَٓٛي  ِٓ ٚؿٛى ٠ٙٛى- 4

رٕٟ ل٨٠َش فٟ حٌّي٠ٕش ر٬ي 

 ٔم٠ُٙ ح٬ٌٙي ِ٪ حٌَٓٛي

أػٕخء غِٚس حألكِحد ك١غ 

أؿالُ٘ ٫ٓ حٌّي٠ٕش 
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ٚحؿٗ حٌَّ٘وْٛ ف١ٗ ِ٘خوً

لٍش حٌظ٠ّٛٓ ٚكٍٛي حٌ٘ظخء 

ٚٗيس حٌزَى 

فٛجز 

ْـ 7

ِي٠ٕش 

ه١زَ

ح١ٌٙٛى 

ٟي 

ح١ٌٍّّٔٓ

طَوِ ٠ٙٛى رٕٟ ح١٠ٌَٕ فٟ - 1

ّٗخي حٌّي٠ٕش ًٌٚه ر٬ي 

. هَٚؿُٙ ِٕٙخ 

رٕخء ٠ٙٛى رٕٟ ح١٠ٌَٕ لال٩- 2

ٚكْٜٛ فٟ ه١زَ

٫يحء ٘ئالء ح١ٌٙٛى ١ٌٍٍّّٔٓ- 3

 فٟ ٟٚ٪ ٍغزش حٌَٓٛي - 4

. كي ٌو٤َُ٘ 

ؿ١٘خ رٍغ  ؿِٙ حٌَٓٛي - 1

ُ٘ طٔخل٤ض 1600  ِمخطً ٚكخَٛ

. لال٫ُٙ ٚكُٜٛٔٙ ٚفَٚح ٘خٍر١ٓ 

  ٌزُٙ٠٬ّٓق حٌَٓٛي - 2

ِمخرً ا٤٫خء  رخٌزمخء فٟ أٍح١ُٟٙ

 ٓ١ٌٍٍّّٔ . ٜٔف ِلخ١ٍُٛٙ

 ٔٙخث١خ ِٓطوٍٚ حٌَٓٛي - 1

َٗ ح١ٌٙٛى فٟ رالى ح٬ٌَد 

هَؽ ٘ٛالء ح١ٌٙٛى ح٠ٌٌٓ وخٔٛح- 2

٫ٍِ٠ْٛ ر٬ٞ أٍحٟٟ ه١زَ

ِٕٙخ ٔٙخث١خ فٟ ٫ٙي حٌو١ٍفش ٫َّ

. رٓ حٌو٤خد 

يؤرّ

ْـ 8

ل٠َش 

ِئطش 

حٌََٚ

ٟي 

ح١ٌٍّّٔٓ

حٌمٜخٙ ِٓ حٌغٔخٕٓش ح٠ٌٌٓ

  اُٙ١ٌلظٍٛح ِز٬ٛع حٌَٓٛي

٫ٕيِخ وخْ ٠ي٫ُٛ٘ ٌإلٓالَ فٟ 

. حٌٕٔش حٌؼخِٕش ِٓ حٌٙـَس 

 ؿ١٘خ ٌٌٖٙأ٫ي حٌَٓٛي - 1

. حٌغِٚس رم١خىس ٠ُي رٓ كخٍػش 

ؿَٜ لظخي ١ٕ٫ف ر١ٓ ح١ٌٍّّٔٓ- 2

ٚحٌََٚ ٬ُِٚٙ حٌغٔخٕٓش ٫ٕي 

ل٠َش ِئطش رخٌمَد ِٓ حٌزلَ

. ح١ٌّض 

حٓظ٘ٙي ف١ٙخ ػالػش ِٓ وزخٍ- 1

٠ُي رٓ: لبكح انًسهًٍٛ 

ؿ٬فَ رٓ أرٟ ٣خٌذ - كخٍػش 

٫زيحهلل حرٓ ٍٚحكٗ- 

٫ٛىس هخٌي رٓ ح١ٌٌٛي ر٬ي أْ- 2

طٌٛٝ ل١خىس حٌـ١ٖ ٓخٌّخ اٌٝ 

. حٌّي٠ٕش رـ١ٖ ح١ٌٍّّٔٓ 

فزؼ 

يكخ 

ْـ 8

ِي٠ٕش 

ِىش 

ل٠َٖ

ٟي 

ح١ٌٍّّٔٓ

ٔمٞ ل٠َٖ ٫ٙي٘خ ِ٪ 

ٚطلخٌفض ِ٪ لز١ٍش رىَحٌَٓٛي 

 لز١ٍش رٕٟ ًٌٚه رخال٫ظيحء ٫ٍٝ

. هِح٫ش كٍفخء حٌَٓٛي  

1 -ِٓ ؿِٙ حٌَٓٛي  ؿ١٘خ ٠ظىْٛ

. ٫َ٘س آالف ِمخطً ٌفظق ِىش 

ٔظ١ـش ٬٠ٌف ِٛلف ل٠َٖ أ٩َٓ- 2

أرٛٓف١خْ رٓ كَد ٚحرٕٗ ٬ِخ٠ٚش اٌٝ 

حٌَٓٛي  ٚأ٫ٍٕٛح حٓالُِٙ فؤ٤٫خُ٘

. حٌَٓٛي  حألِخْ 

٣ٍذ أرٛ ٓف١خْ ِٓ أً٘ ِىش - 3

حالٓظٔالَ ٚحٌيهٛي فٟ حإلٓالَ 

ىهٛي حٌَٓٛي  ِىش ريْٚ لظخي- 1

 كٛي حٌى٬زش ٣ٛحف حٌَٓٛي - 2

اُحٌش حإلٕٛخَ ِٕٙخ- 3

ىهٛي وؼ١َ ِٓ حٌَّ٘و١ٓ فٟ - 4

حإلٓالَ

ح١ٙٔخٍ ل٬ٍش حٌٛػ١ٕش فٟ ٗزٗ- 5

 ؿ٠َِس ح٬ٌَد

ؽٍُٛ

ْـ 8

ٚحىٜ 

ك١ٕٓ

لز١ٍظخ 

ػم١ف 

ٚ٘ٛحُْ

ٟي 

ح١ٌٍّّٔٓ

حطفخق لز١ٍظٟ ٘ٛحُْ ٚػم١ف 

٫ٍٝ لظخي ح١ٌٍّّٔٓ ك١غ طم٪ 

. لز١ٍش ٘ٛحُْ ؿٕٛد ِىش 

هَؽ حٌَٓٛي  ٫ٍٝ ٍأّ حٌـ١ٖ- 1

حٌٌٞ فظق ِىٗ ٬ِٚٗ ٫يى ِٓ

ح١ٌٍّّٔٓ حٌـيى اٌٝ ٚحىٞ ك١ٕٓ ر١ٓ

٬َٗ ر٬ٞ . ِىش ٚح٤ٌخثف 

َِٙٔ ح١ٌٍّّٔٓ رمٛطُٙ ٚلخٌٛح ٌٓ

ِٓ لٍٗ ح١ٌَٛ

حهظً طٛحُْ ح١ٌٍّّٔٓ فٟ ريح٠ش- 2

ح٬ٌَّوش ٌٚىٓ حٌَٓٛي  ػزض فٟ 

ِٛل٬ٗ ٚكٌٛٗ حٌٜلخرش ك١غ أ٫خى 

ط١٨ُٕ ٛفٛف ح١ٌٍّّٔٓ ٚلخَ رٙـَٛ

. ٫ٍٝ حٌَّ٘و١ٓ ُِِٚ٘ٙ 

٠ِّ٘ش لز١ٍش ٘ٛحُْ ٚػم١ف - 1 

ٚحٔٔلخد ػم١ف اٌٝ ِي٠ٕش 

ح٤ٌخثف 

. ىهٛي ٘ٛحُْ فٟ حإلٓالَ - 2

ىهٛي أً٘ ح٤ٌخثف فٟ - 3

حإلٓالَ فٟ ٤ٍِ٪ ح٬ٌخَ حٌظخٓ٪ 

. ِٓ حٌٙـَس 

رجٕن 

ْـ 9

ِي٠ٕش 

طزٛن 

حٌََٚ

ٟي 

ح١ٌٍّّٔٓ

 فٟ طؤٓ١ٍِغزش حٌَٓٛي 

ٗزٗ حٌـ٠َِس ح٬ٌَر١ش ِٓ

طٙي٠يحص حٌََٚ

2 -ِٓ طـّ٪ أ٫يحى وز١َس

حٌّمخط١ٍٓ فٟ ِي٠ٕش طزٛن 

حٌوخ٬ٟش ٌٍََٚ ٌّٙخؿّش 

ح١ٌٍّّٔٓ  

 30.000 ؿ١ً٘خ ِٓ  ح٫ي حٌَٓٛي

ِمخطً طٔخرك ف١ٗ حٌٜلخرش٫ٍٝ ح٤٬ٌخء 

ِؼً أرٛ رىَ ٫َّٚ ٫ٚؼّخْ

رخٌـ١ٖ ٔلٛ  طلَن حٌَٓٛي - 2

طزٛن فٍُ ٠ـي حٌََٚ فمٌف حهلل فٟ 

. لٍٛرُٙ ح٫ٌَذ فظفَلٛح 

رـ١٘ٗ ٓخٌّخ  ٫خىٍٓٛي حهلل - 3

 . اٌٝ حٌّي٠ٕش

ىهٛي ر٬ٞ حٌمزخثً ٕ٘خن فٟ - 1

حإلٓالَ ٚىف٪ حٌز٬ٞ ح٢هَ

. حٌـ٠ِش ١ٌٍٍّّٔٓ 

2 -ِٓ طؤ١ِٓ ٗزٗ حٌـ٠َِس

. طٙي٠يحص حٌََٚ 
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أْى أػًبنّانمبئل 

ٌمظخي حٌََٚأسبيخ ثٍ سٚل  .حٌّي٠ٕش ِٕظًَٜح ٫خى اٌٝٚ.لخثي حٌـ١ٖ حٌٌٜ أٍٍٓٗ أرٛ رىَ ٫مذ ط١ٌٛٗ حٌوالفش حٌٝ رالى حٌ٘خَ

. ٟي حٌََٚ ٚحٔظَٜ ١ٍ٫ُٙ ((حؿٕخى٠ٓ ٚح١ٌَِٛن))لخىحٌـ١ٖ حإلٓالِٝ فٝ  ٬َِوظٟ  هخٌي رٓ ح١ٌٌٛي

٬ٓي رٓ أرٟ 

 ٚلخٙ

 . حٓظٌٟٛ ٫ٍٟ ٫خّٛظُٙ حٌّيحثٟٓي حٌفَّ ٚحٔظَٜ ١ٍ٫ُٙ ٚ ((حٌمخى١ٓش ))لخى حٌـ١ٖ حإلٓالِٝ فٝ ٬َِوش 

أرٛ ٫ز١يس رٓ

 حٌـَحف

 .ٚحٔظَٜ ٫ٍٝ حٌََٚ " كّٚ"حطـٗ حٌٝ - 2 .  لخى أكي حٌـ١ٕٛ حإلٓال١ِش حألٍر٬ش حٌّظـٙش اٌٟ حٌ٘خَ- 1

.ٟي حٌفَّ ٚحٔظَٜ ١ٍ٫ُٙ ٚرٌٙح حٌَٕٜ حٔظٙض ىٌٚظُٙ" فظق حٌفظٛف"لخى حٌـ١ٖ حالٓالِٝ فٝ ٬َِوش ٔٙخٚٔي- انُؼًبٌ ثٍ يمزٌ

٫زي حهلل رٓ أرٟ 

 َٓف

لخى حال٤ٓٛي حالٓالِٝ فٝ ِٛل٬ش ًحص حٌٜٛحٍٜ ٟي حٌََٚ- 2. طٌٟٛ ٚال٠ش َِٜ ر٬ي ٫َّٚ رٓ ح٬ٌخٙ- 1

. ٚحٔظ١ٍ٫َُٜٙ ، ٚىَِ أ٤ٌُٓٛٙ 

  .حطـٗ ٔلٛ ف١٤ٍٔٓ ٚحٔظَٜ فٟ ٬َِوش أؿٕخى٠ٓ-  .حٌّظـٙٗ حٌٝ حٌ٘خَلخى أكي حٌـ١ٕٛ حإلٓال١ِش حألٍر٬ش - 1 ٫َّٚ رٓ ح٬ٌخٙ

  .حٓظٌٟٛ ٫ٍٟ ِيْ ف١٤ٍٔٓ غِس ٠ٚخفخ ٚحٌٍَِش ٚٔخرٍْ- 2

 .كخَٛ ر١ض حٌّميّ كظٝ حٓظٍّٔض ٌٍو١ٍفش ٫َّ رٓ حٌو٤خد- 3

4 -ِٟ  . أٚي ٚحٌٝ كىُ َِٜ طلض ٍح٠ش حالٓالَ فظق ًَِٜٜحي  حإلٓالِٟٕلخى حٌـ



انؾل س انزبرٚـ 

. كٍّش أرَ٘ش حٌلز٘ٝ ٫ٍٝ ِىش ٌٙيَ حٌى٬زش- ٌِٛي حٌَٓٛي ٍٛٝ حهلل ١ٍ٫ٗ ٍُٚٓ -َ 571

. ريأ٠ش حٌَّكٍش ح١ٍٕ٬ٌش ٌٍي٫ٛس حٌٝ حالٓالَ ٚوخٔض فٝ ل٠َٖٔٙخ٠ش ح٬ٌخَ حٌؼخٌغ ِٓ حٌز٬ؼش 

 ٍؿاًل 14 ٚٚفي ِٓ أً٘ ٠ؼَد ِىْٛ ِٓ  طّض ر١ٓ حٌَٓٛي –ر٬١ش ح٬ٌمزش حألٌٚٝ ح٬ٌخَ حٌؼخٔٝ ٫َ٘ ِٓ حٌز٬ؼش 

.  ٍؿاًل ٚحَِأط72ٓ١  ٚٚفي ِٓ أً٘ ٠ؼَد ِىْٛ ِٓ طّض ر١ٓ حٌَٓٛي- ر٬١ش ح٬ٌمزش حٌؼٍؼش ح٬ٌخَ حٌؼخٌغ ٫َ٘ ِٓ حٌز٬ؼش 

.  غِٚس رٕٝ ل١ٕمخ٩–. غِٚس ريٍ٘ــ 2 

. غِٚس أكي ٘ــ 3

. غِٚس حٌوٕيق٘ــ 5

. ٍٛق حٌلي٠ز١ش٘ــ 6

. غِٚس ه١زَ٘ــ 7

.  غِٚس ك١ٕٓ–. فظق ِىش٘ــ 8

. غِٚس طزٛن٘ــ 9

. ٚه٤زظٗ فٝ ح١ٌٍّّٔٓ (كـش حٌٛىح٩)ٌف٠٠َش حٌلؾ أىحء حٌَٓٛي٘ــ 10

. ٚفخس حٌَٓٛي ٘ــ 11

. ٬َِوش أؿٕخى٠ٓ٘ــ 13

. فظق ر١ض حٌّميّ.  ٬َِوش ح١ٌَِٛن. ٬َِوش حٌمخى١ٓش٘ــ 15

" فظق حٌفَىّٚ"فظق َِٜ "  - فظق حٌفظٛف"٬َِوش ٔٙخٚٔي ٘ــ 21

. فظق ح١ٕ١ٍِش٘ــ 25

 (طْٛٔ كخ١ًٌخ) فظق حف٠َم١ش–. فظق ؿ٠َِس لزَٙ٘ــ 28

. فظق رالى حٌٕٛرش٘ــ 31

. ِٛل٬ش ًحص حٌٜٛحٍٜ٘ــ 34

. ِٛل٬ش حٌـًّ٘ــ 36

. ِٛل٬ش ٛف١ٓ٘ــ 37
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أْى أػًبنّفززح انؾكى انقهٛفخ 

ٕٓظخْ-  ٘ـ 13 -11أثٕثكز انصلٚك 

ٜٚٔف 

لظخي حٌَّطي٠ٓ- 2       آٍخي ؿ١ٖ أٓخِش رٓ ٠ُي- 1

 َٔ٘ حإلٓالَ هخٍؽ حٌـ٠َِس ح٬ٌَر١ش- 4 ؿّ٪ حٌمَآْ        - 3

٫َ٘-  ٘ـ 23 -13ػًز ثٍ انقطبة 

ٕٓٛحص ٜٚٔف 

ٟٚ٪ حٌظم٠ُٛ حٌٙـَٞ - 2  أ٘خء حٌيٚح٠ٚٓ- 1

 حٌفظٛكخص حإلٓال١ِش- 4  أ٘خء حٌّيْ- 3

حػٕظخ -  ٘ـ 35 – 23ػضًبٌ ثٍ ػفبٌ

٫َ٘س ٕٓش 

. أ٘خء حٌزل٠َش حإلٓال١ِش- 2   وظخرش حٌمَآْ فٟ ِٜلف ٚحكي ٫ٍٟ ٌغش ل٠َٖ- 1

حٌفظٛكخص حإلٓال١ِش- 3

هّْ-  ٘ـ 40 – 35ػهٗ ثٍ أثٗ طبنت 

ٕٓٛحص 

 ٨ُٔ ح٣ٌَ٘ش -2 ٔمً ِمَ حٌوالفش - 1

 ( ٘ـ 36ِٛل٬ش حٌـًّ  ) ٌٍم٠خء ٫ٍٟ حٌفظٕش ٬ٟٓ- 3



13

15

15

21

.ٚحٔظَٜ ح١ٌٍّٔٓ ٚرٌٙح حٌَٕٜ حٔظٙض ىٌٚش حٌفَّ

34

36

٬ِخ٠ٚش حٌّٜخكف - 37 ٫ٕيِخ حٗظي حٌمظخي ٍف٪ ؿ١ٖ

٫ٍٟ إٔٓش حٌَِخف 

(٤٠ٍزْٛ طلى١ُ وظخد حهلل ر١ّٕٙخ )
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" يؾًل "ؽٛبح ٍٛلَب 
 (لٖخ ثُبء أيخ)

؟.....بــم تـفـســر

. أفزٛبه اهلل ٍجؾبَّ ٔرؼبنٗ  ّجّ انغيٚوح انؼوثٛخ يٓلًا نوٍبنخ يؾًل  (1
  ٌَٜز٬ي٘خ ٫ٓ حٌَٜح٫خص ٚحالٔلَحفخص حٌظٝ وخٔض ٓخثيس فٝ حٌزٍيحْ حأله  .  وخٔض ِٙيًح ٌىؼًَح ِٓ حألٔز١خء .

 . ْالن لٕو ػبك ٔصًٕك  (2
 ُٙ٢ُٔٙ وٌرٛ ح حٌٕز١١ٓ حٌٌٞ أٍٍُٓٙ حهلل أ١ٌُٙ ٚوفَٚح رَر  .

(. لجم يغٙ ٍٛلَب يؾًل)ػوف أْم يكخ انزٕؽٛل ٔاإلًٚبٌ للًٚب (3
ٗر١ض حهلل حٌلَحَ  ٌٌٌه ٫َف أً٘ ِىش ِٚٓ كٌٛٙخ حٌظٛك١ي ٚحإل٠ّخْ" ارَح١ُ٘"  الْ حّٓخ١٫ً ٔ٘ؤ فٟ ِىش ٚألخَ ِ٪ أر١ .

ّجخ انغيٚوح انؼوثٛخ  (4 .أًْٛخ األٍٕاق ػُل انؼوة فٗ
 ك١غ  وخٔض ِـخال ٌظٕخفْ ح٬ٌَ٘حء ٚحٌو٤زخء رخالٟخفش حٌٝ حٌظـخٍس  .

انًكبَخ انزغبهٚخ انًزًٛيح نْجّ انغيٚوح انؼوثٛخ؟ أّزٓو أْم ّجّ انغيٚوح انؼوثٛخ ثبنزغبهح ؟ (5
  رٔزذ  ِِٛل٬ٙخ حٌـغَحفٝ حٌّظ١ّ ل١خَ أً٘ ِىش رَكٍظ١ٓ ّ٘خ :  ٍّٓكٍش حٌ٘ظخء حٌٝ رالى ح١ٌٍَٚكٍش ح١ٌٜف حٌٝ رالى حٌ٘خ 

. لجٛهخ لوِٚ كبَذ يٍ أّٓو انمجبئم انؼوثٛخ( 6
 رٔزذ  َٗٙطٙخ حٌظـخ٠ٍش  ٚاَٗحفٙخ ٫ٍٝ ر١ض حهلل حٌلَحَ ٚهيِش حٌلـخؽ  .

. كبٌ انُظبو انمجهٗ ْٕ انُظبو انَٛبٍٗ انَبئل فٗ ّجّ انغيٚوح انؼوثٛخ  (7
 ِٓظفَلش ٌىً ِٕٙخ ١ٗن ٠لىّٙخ ٠ظُ حهظ١خٍٖ ِٓ ر١ ٗزش حٌـ٠َِس  وخٔض ٫زخٍس ٫ٓ لزخثً  "حفَحى٘خ   الْ

ّجخ انغيٚوح انؼوثٛخ  (8 .ٔيٍس حأل٤ِخٍ   رٔزذ   .لهخ أَزْبه ؽوفخ انيهاػخ فٗ

. كبٌ انوػٙ ْٕ انؾوفخ انَبئلح فٙ انجبكٚخ (9
 ح٤ٌز٬١ش حٌٜلَح٠ٚش حٌظٟ طظ١ِّ رٙخ ٗزش حٌـ٠َِس ح٬ٌَر١شرٔزذ  

.ثؼبو انفٛم  رًَٛخ انؼبو اننٖ ٔنل فّٛ انوٍٕل  (10
 ًألٔٗ ح٬ٌخَ حٌٌٞ غِح ف١ٗ أرَ٘ش حٌلزٟ٘ ٍِه ح١ٌّٓ ِىش لخٛيح ٘يَ حٌى٬زش رخٓظويحَ حٌف١   .

 .يؾبٔنخ أثوْخ انؾجْٗ ْلو انكؼجخ  (11
  ّٓ١ٌَٜف ح٬ٌَد ٫ٓ ٠ُخٍطٙخ ٚط١٨٬ّٙخ ١ٌظـٙٛح اٌٝ و١ٕٔظٗ حٌظٟ رٕخ٘خ رؤٍٝ ح١ٌ .

. فْم أثوْخ فٙ ْلو انكؼجخ (12
 الْ حهلل كف٦ ر١ظٗ حٌلَحَ ٚأٍ٘ه أرَ٘ش ٚؿ١٘ش ك١غ أًٍٓ ١ٍ٫ُٙ ١٣ًَح ِلٍّش رؤكـخٍ ِلَلش  .

. ٚزًًٛب  ٔنل انوٍٕل  (13
  ٖلزً ٌِٛيٖ ٚىفٓ فٝ ٠ؼَد حػٕخء ٫ٛىطٗ ِٓ ٍكٍش طـخ٠ٍش ٌزالى حٌ٘خَ" ٫زيحهلل رٓ ٫زيح٤ٌٍّذ " ك١غ طٛفٝ ٚحٌي. 

. فوػ ػجل انًٞهت ٔثُٙ ْبّى ثًٕنل انوٍٕل  (14
ٗحهلل ٚط٠٠ٛ٬خ ٌُٙ ٫ٓ فمي أر١ ِٓ  ألٔٗ وخْ ٤٫خء ٌُٙ

". يؾًل " ثأٍى رًَٛخ انوٍٕل  (15
ِلّٛىًح فٝ حالٍٝ ٚحٌّٔخء .  ١ٌىْٛ

 انٗ كٚبه ثُٗ ٍؼل ؟ أهٍبل لوِٚ أثُبئٓى  انٗ انجبكٚخ؟ اهٍبل انوٍٕل  (16
 ْٚلٛس حٌز١ٕخْ ٍٚؿخكش ح٬ٌمً ١ٌىٔزُٙ ًٌه فٜخكش حٌٍٔخْ (رُ طفَٔ) حٌزخى٠ش ِٓ  أَٗحف ح٬ٌَد ٠ٍظّٔٛح ألرٕخثُٙ حٌَّحٟ٪ ك١غ وخ

.ٌٌٌه أًٍٓ حٌَٓٛي ٌي٠خٍ رٕٝ ٬ٓي

ْٕٔ فٙ كفبنّ ػًّ" يؾًل"فؤط ٍٛلَب  (17 . نهؼًم فٙ هػٙ األغُبو هغى ٕغو ٍُّ
 ٌٝ٘ح  ٠ٔخ٫ي ٫ّٗ ، فوَؽ فٟ  أْ ٠ىْٛ ٫زجخ ١ٍ٫ٗ ، ٚف٠ً أْ" ١ٍ٫ٗ ٍُٚٓ  ٍٛٝ حهلل " الْ ٫ّٗ أرٛ ٣خٌذ وخْ فم١َح وؼ١َ ح١٬ٌخي فؤر

  .حٌٔٓ حٌٜغ١َ ٫َ١ٌٝ حألغٕخَ 

. ؽوٓ انَٛلح فلٚغخ ػهٗ انئاط يٍ انوٍٕل (18
 ٗو١ٜظٗ ٚأهاللٗ حٌى٠َّش ٚٛفخطٗ حٌل١ّيس ٚأِخٔظٗ ٫ٕيِخ أٍٍٓظٗ ١ٌظخؿَ رّخٌٙخ فٝ حٌ٘خَ :  رــ أ٫ـزض ألٔٙخ. 

 . كٛف أػل اهلل ػي ٔعم انوٍٕل نؾًم هٍبنخ اإلٍالو( 19
  ٗ٫خٕ ٣فٌٛظٗ ٚٗزخرٗ فٝ ٫ٍخ٠ش ٍر   كف٨ٗ حهلل ِٓ وً ٓٛء ٚحٔلَحف ٓحطٜف رخالهالق حٌل١ّيس ٫َٚف رخٌٜخىق حال١ِ 

٠ـ٬ٍٗ ٠ٔـي ٌُٜٕ ل٢ ٌُ   .

 . ١ٌظ٬زي ف١ٗ ٠ّٚىغ ف١ٗ ح٠خًِخ ر١٬يًح ٫ٓ حٌٕخّ ٠ظؤًِ فٝ هٍك حهلل   .انٗ غبه ؽواء مْبة انوٍٕل (20
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(. كػٕح األلبهة فٗ ثلأ األيو) ثلأ انوٍٕل انلػٕح ٍوًا  (21
   ٬ِٚخٍٟش ل٠َٖ ٌٙخ فزيأ رخأللَر١ٓ  (فٝ ريأ٠ظٙخ  )هٛفخ ِٓ حٌم٠خء ٫ٍٝ حٌي٫ٛس ٚ٘ٝ فٝ حٌّٙي. 

  ألْ حهلل ٌُ ٠ؤًْ ٌٕز١ٗ رخٌـَٙ رخٌي٫ٛس  .

؟ نزكٌٕ أٔل يلهٍخ فٙ اإلٍالو " األهلى ثٍ أثٙ األهلى "  هٍٕل كاهالاه ٘فذا (22
  ٝ٠ظ٬ٍّٛح ف١ٙخ ِزخىة ٌ٘ح حٌي٠ٓ ٠ٚظيحٍٓٛٔٗ ف١ّخ ر١ٌُٕٙى . 

 . هف٘ لجٛهخ لوِٚ نلػٕح انوٍٕل  (23

 ، 0وّخ أٔٙخ طوخٌف ى٠ٓ أرخثُٙ ٚأؿيحىُ٘  هٛفخ ٫ٍٟ ِٜخٌلٙخ حٌظـخ٠ٍش ِٚىخٔظٙخ ر١ٓ حٌمزخثً ٬ِٚظميحطٙخ حٌٛػ١ٕش 

ٔيمبٝؼزٓى  (24  .ؽٖبه لوِٚ نهًَهًٍٛ

 ٫ٍٟ طَن حٌي٫ٛس ٌالٓالَ ٚح٬ٌٛىس ٬ٌزخىس حالٕٛخَٛلخرٗالؿزخٍ حٌَٓٛي ٚح   ( َحٌم٠خء ٫ٍٝ حٌي٫ٛس ٌألٓال). 
. َفَّ ػهٗ انٕفٕك فٗ يٍٕى انؾظ  ػوٗ انوٍٕل  (25

 ٖ١ٌي٫ُٛ٘ حٌٝ حالٓالَ ٤٠ٍٚذ ُِٕٙ حٌَٕٜس ٚحٌّٔخ٫يس ٌظز١ٍغ ٍٓخٌش ٍرٗ ر٬ي أْ ٬ِٕظٗ ل٠َ . 
. يغ أْم ٚضوة ثؼل ثٛؼخ انؼمجخ األٔنٗ "يٖؼت ثٍ ػًٛو "مْبة  (26

  ِٝ٬١ٌٍُُ ِٓ أِٓ ُِٕٙ أٍِٛ حٌي٠ٓ حالٓال. 
 . انٗ انؾجْخ  ْغوح إٔؾبة انوٍٕل (27
 ٫ٍٝ ح١ٌٍّّٔٓ رخٌٙـَس اٌٝ حٌلز٘ش (ٍٛٝ حهلل ١ٍ٫ٗ ٍُٚٓ)أٗخٍحٌَٓٛي .

 ٍِه ٫خىي  . ١ٌٍٍّّٔٓ رّىشل٠َٖ ٗيس ح٠ِحء       "حٌٌٜ ٍفٞ ط١ٍُّٔٙ ٌم٠َٖ " ال٨٠ٍُ أكي " حٌٕـخٗٝ "  الْ رٙخ 

ٌّىخٔش ل٠َٖ ر١ٓ حٌمزخثً(رُ طفَٔ ) ٬ٛٛرش ٘ـَس ح١ٌٍّّٔٓ اٌٝ ىحهً ٗزٗ حٌـ٠َِس ح٬ٌَر١ش  . 

. لٛبو ىػًبء لوِٚ ثزلثٛو يؤايوح نمزم انوٍٕل  (28
 ألْ ل٠َٖ أىٍوض ه٤ٍٛس طـّ٪ ح١ٌٍّّٔٓ فٝ ٠ؼَد ف٬ٔض ٌّٕ٪ حٌَٓٛي  ٍٗحٌٍلخق رُٙ ٌٌٌه كخٌٚٛح لظ ِٓ  .

. انٞبئف  فؤط انوٍٕل إنٗ (29
ٗ١ٌي٫ٛ أٍ٘ٙخ اٌٝ حإلٓالَ ،ٌٚىٟ ٠ٍظّْ حٌَٕٜس ِٓ لز١ٍش ػم١ف ٌىُٕٙ ٍف٠ٛح ى٫ٛط  .

. رًَٛخ انؼبو انؼبّو يٍ انجؼضخ ثؼبو انؾيٌ (30
ك١غ طٛفٝ ٫ّٗ أرٟ ٣خٌذ ٚر٬يٖ طٛف١ض ُٚؿظٗ ح١ٌٔيس هي٠ـش رٔزذ ٌٗ .   فميٖ ألوزَ حٌّٔخٔي٠ٓ

.  فٙ هؽهخ اإلٍواء ٔانًؼواط  إٞؾبة عجوٚم ػهٛخ انَالو نهوٍٕل (31
 ١ٓئخ ِلّي . ٚطوف١فخ ٌٗ ٫ّخ اللٗ ِٓ أُٜ فٟ ح٤ٌخثف " هي٠ـش"ُٚٚؿظٗ " أرٛ ٣خٌذ"  ر٬ي فميٖ ّٗ٫ الْ حهلل أٍى أْ ٠َٜٔ ٫ٓ

. أًْٛخ انؼبو انضبنش ػْو يٍ انجؼضخ  (32
   فٝ ٌ٘ح ح٬ٌخَ طّض ر٬١ش ح٬ٌمزش حٌؼخ١ٔش ر١ٓ حٌَٓٛيٚ 73ٍؿال ٚحَِأط١ٓ ِٓ أً٘ ٠ؼَد ك١غ رخ٬٠ٛح حٌَٓٛي ّٖٛ٫ٍٟ أْ ٠ل

. ريأص حٌٙـَس حٌٟ حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس .  ٠َٕٜٖٚٚ اْ ٘خؿَ ا١ٌُٙ 

 ( .انًلُٚخ)ْغو ح انًَهًٍٛ يٍ يكخ إنٗ ٚضوة  (33
رٔزذ    ٓ١ٌٍٍّّٔ .  َٔ٘ حالٓالَ هخٍؽ ِىش .  حٌفَحٍ ري٠ُٕٙ  أٗظيحى ح٤ٟٙخى وفخٍ ل٠َٖ

. يٍ يكخ نى ركٍ ثبأليو انٍٓٛ ػهٙ لهٕثٓى" أثٗ ثكو" ٕٔؾجّْغوح انوٍٕل  (34
 ألٔٙخ ٣ُِٕٛٙ ٚأكذ حٌزالى ا١ٌُٙ ٌٚىٕٙخ حٌظ٠ل١ش فٟ ٓز١ً حهلل .

. فٙ فواّّ" ػهٙ ثٍ أثٙ ٝبنت"رون انوٍٕل انكوٚى  (35
 ٌَِٗى حألِخٔخص ألٛلخرٙخ ٚهي٩ حٌَّ٘وْٛ ٚهَؽ ِٓ ر١ظٗ ٧ًَٙح ٚحٌَّ٘وْٛ أِخ . 

.  ٔأثٗ ثكو فٗ غبه صٕه نًلح صالس نٛبل افزجبء انوٍٕل  (36
 ٌٍٍُ٘ٛىٝ ٠وي٫ٛ حٌَّ٘و١ٓ ٠٠ٚ  .

أًْٛخ انًَغل فٗ االٍالو ؟ نى ٚمزٖو كٔه انًَغل فٗ االٍالو ػهٗ انؼجبكح فمٜ ؟ (37
 ْك١غ وخ  : ُِمَ ٌٍلى  ىحٍ ٬ٌٍزخىس     ِِٝيٍٓش ٌظ١ٍ٬ُ ِزخىٜء حٌي٠ٓ حالٓال .

  .ثٍٛ انًٓبعوٍٚ ٔاالَٖبه فٗ انًلُٚخ أفٗ انوٍٕل  (38
 ١ٌٔٛى حٌلذ ٚحالهخء ٚحٌظ٬خْٚ ر١ٓ ح١ٌٍّّٔٓ فٝ حٌّي٠ٕش  .

. َظبيب ٚؾلك ؽمٕق ٔٔاعجبد كم يٍ ٚمٛى فٗ انًلُٚخ ٔٙغ انوٍٕل  (39
 ألْ حٌَٓٛي  ٠ىٛٔٛح ٚكيُ٘ فٝ حٌّي٠ٕش رً وخْ ٬ُِٙ ح١ٌٙٛى ِٚٓ رمٝ ٫ٍٝ ى٠ٕٗ ِٓ حألّٚ ٚحٌوٍِؽ ٌٌٌه أٍحى ٌُ  ٚحٛلخرٗ

ِٓ ٠م١ُ فٝ حٌّي٠ٕش  حٌَٓٛي  . حْ ٠٠٪ ٨ٔخًِخ ٠ليى كمٛق ٚٚحؿزخص وً

. نٖؾٛفخ انًلُٚخ كزبثخ انوٍٕل  (40
ألْ حٌَٓٛي  أٍحى أْ ٨ٕ٠ُ ح٬ٌٍمخص ر١ٓ ح١ٌٍّّٔٓ ٚح١ٌٙٛى فٝ حٌّي٠ٕش ١ٌؤِٓ َُٗ٘ ك١غ وخٔٛح أه٤َ فجش فٝ حٌّي٠ٕش  .

.  ٔإٔؾبثّ انكضٛو يٍ انغئاد ٔانَواٚب  انوٍٕلٔٗؿ( 41
     ٌٍّٗمخِٚش ِٓ ٬ٔ٠ٝ ٌٍم٠خء ٫ٍٝ حٌي٠ٓ ٚحٌٛلٛف أِخَ َٔ٘ ف٠خث. 

         ٌٍٗٛٓ رخٌـٙخى ٌٍيفخ٩ ٫ٓ حٌي٫ٛس رخٌّخي ٚحٌٕفْ ٚطؤ١ِٓ حٌيٌٚش ٟي أٞ ه٤َ ٠ٙيى٘خ(ٍٛٝ حهلل ١ٍ٫ٗ ٍُٚٓ)َأَِ حهلل  .

. غئح انفولبٌ " ثله"ٚٞهك ػهٙ غئح  (42
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ًألْ حهلل فَق ف١ٙخ ر١ٓ حٌلك ٚحٌزخ٣  .

 .هغى لهخ ػلكْى " ثله"اَزٖبه انًَهًٍٛ فٗ ػئح  (43
  ط٘ـ١٪ حٌَٓٛي  الٛلخرش ٫ٍٝ حٌمظخي   ى٫خء حٌَٓٛي ُٙهلل  رَٕٜ ح١ٌٍّّٔٓ كظٝ أِيٖ حهلل رّالثىش طلخٍد ٬ِ  .

  ٫ٍٝ أ٫الء ٍح٠ش حألٓالَحٌلّخّ ٚلٛس ح٠ِ٬ٌّش  .

. ْـ3" أؽل"ؽلٔس غئح  (44
 ٌّخ كيع ٌُٙ ٠َٛ ريٍرٔزذ ِٓ ح١ٌٍّّٔٓ .  ٍغزش ل٠َٖ فٝ حألٔظمخَ

 " .أؽل"ْيًٚخ انًَهًٍٛ فٗ ػئح  (45
 ِوخٌفش حٌَِخس  أٚحَِ حٌَٓٛي رٔزذ  ٚطَوٛح أِخوُٕٙ ٚأ٘غٍٛح رـّ٪ حٌغٕخثُ حٌظٟ طَوٙخ حٌَّ٘و١ٓ فخٔظِٙ هخٌي رٓ ح١ٌٌٛي حٌفَٛش 

. ٚىحٍ ِٓ هٍف حٌـزً ٚ حٔمٞ رـ١٘ٗ ٫ٍٟ ح١ٌٍّّٔٓ فخ٤َٟص ٛفٛف ح١ٌٍّّٔٓ فِِٙٛح

" ثُٙ انُٚٛو" ٕٚٓك يٍ انًلُٚخ ؟ يؾبٕو حانوٍٕل " ثُٗ انُٚٛو"ٕٚٓك ( ٝوك انوٍٕل) فؤط (46

فٙ انًلُٚخ ثؼل غئح أؽل؟ 

 ٌُٙغيٍُ٘ ٚه١خٔظ:  ألُٔٙ حٔظِٙٚح فَٛش ٠ِّ٘ش ح١ٌٍّّٔٓ ٚطآَِٚح ٌمظً حٌَٓٛي كظٝ حٓظٍّٔٛح كخَُٛ٘ حٌَٓٛي فٟ حٌّي٠ٕش ف 

. رـالثُٙ ٫ٓ حٌّي٠ٕش  ٚٚحفمٛح ٫ٍٝ لَحٍ حٌَٓٛي

ثٓنا االٍى " انقُلق"ُػوفذ غئح  (47

 ٚلي ٗخٍن حٌَٓٛي" ٍّٓخْ حٌفخٍٟٓ"  كفَ حٌٍّّْٔٛ هٕيق ّٗخي حٌّي٠ٕش رٕخءًح ٫ٍٝ حلظَحف رٔزذ ح١ٌٍّّٔٓ فٟ كفَ حٌوٕيق ٪ِ  .

 " .انقُلق"اَزٖبه انًَهًٍٛ فٗ غئح  (48

  ٍٍَف٪ حٌلٜخٍ ٚح٬ٌٛىس اٌٝ ِىش" أرٛٓف١خْ" ألْ حهلل أًٍٓ ١ٍ٫ُٙ ٠ٍخكخ ٫خٛفش حلظ٬ٍض ه١خُِٙ ٚلٌف فٝ  لٍٛرُٙ ح٫ٌَذ فم .

  ٓٚؿٛى حٌوٕيق حٌٌٞ كّٝ حٌّي٠ٕش ك١غ فً٘ حٌَّ٘و١ٓ فٟ ٫زٍٖٛ ٌٌٌه وخْ حٌَٕٜك١ٍف ح١ٌٍّّٔ  .

". انقُلق"ثؼل غئح " ثُٗ لوٚظخ" يٍ يٍ ٕٚٓك رقهٔ انوٍٕل  (49

 غيٍُ٘ ٚه١خٔظُٙ ٚٔمٞ ٫ٙيُ٘ ِ٪ حٌَٓٛيرٔزذ  . 

؟ " انوٕٙاٌ"ؽلٔس ثٛؼخ  ؟" انؾلٚجٛخ" انًْوكٍٛ ٕٚو  ػهٗ لزبل إٔؾبثّ  انوٍٕليجبٚؼخ (50
   لظً ل٠َٖ ٌٗ هزَ ٚاٗخ٫ش"٫ؼّخْ رٓ ٫فخْ"طؤهَ ٫ٛىس رٔزذ  .

 (ِٓ أؿً حٌظفخٚٝ ِ٪ ل٠َٖ ِٓ حؿً حىحء ف٠٠َش ح٬ٌَّس ٌ٘ح ح٬ٌخَ  ٚحٌٌٜ وخْ لي أٍٍٓٗ حٌَٓٛي)     

     ِزخ٬٠ش ح١ٌٍّّٔٓ حٌَٓٛي ْ٫ٍٝ حٌـٙخى ٚحٌمظخي فٟ ر٬١ش ٫َفض رخُٓ  ر٬١ش حٌَٟٛح. 

 .(أٍجبة ٕهؼ انؾلٚجٛخ)  أرغبِ لوِٚ انٗ ػمل ٕهؼ يغ انوٍٕل (51

 هٛف ل٠َٖ ِٓ طـيى حٌلَد ر١ٕٙخ ٚر١ٓ ح١ٌٍّّٔٓ هخٛش ر٬ي حْ فٍ٘ض ل٠َٖ فٟ ٠ِّ٘ظُٙ أوؼَ ِٓ َِس ٚلخِض رخٌظفخٚٝ رٔزذ 

. رٍٜق حٌلي٠ز١ش٬ُِٙ فٟ حطفخق ٫َف 

. "ُٕهؼ انؾلٚجٛخ"إػزواٗ ثؼ٘ انًَهًٍٛ ػهٙ ثُٕك ( 52
 ح١ٌٍّّٔٓ ال طَىٖ ِٚٓ أطٟ اٌٟ  " ح١ٌَ٘ حٌٌٞ ٠ٕٚ ٫ٍٟرٔزذ ِٓ ٌُٙ  ِٓ ل٠َٖ "ِلّي"ِٓ أطٟ اٌٟ ل٠َٖ " ٠َىٖ

. فخ٫ظزَٖ ر٬ٞ ح١ٌٍّّٔٓ حٔمخًٛخ ٌلمُٙ

. أًْٛخ ٕهؼ انؾلٚجٛخ نهًَهًٍٛ (53
 ٓك١غ (رُ طفَٔ) وخْ فظلخ ِز١ٕخ ٫ٍٟ ح١ٌٍّّٔ ...

  ٓح٫ظَحفض ل٠َٖ رخ١ٌٍّّٔ  .                                  َريأ حٌَٓٛي فٟ آٍخي حًٌَٓ ٌٍٍّٛن ٚحٌَإٓخء ٠ي٫ُٛ٘ اٌٟ حإلٓال 

  حٌي٫ٛس ٫خ١ًٌّخ َ٘ٔ . ٫َّٚ رٓ ح٬ٌخٙ - هخٌي رٓ ح١ٌٌٛي : ىهٛي حػ١ٕٓ ِٓ وزخٍ ٍؿخي ل٠َٖ فٟ حإلٓالَ ّٚ٘خ    .     ريأص َِكٍٗ

.ثغّْٛ نفزؼ يكخ رٕعّ انَٕل  (54
 رٔزذ ٔمٞ ل٠َٖ ٫ٙي٘خ ِ٪ حٌَٓٛي رظلخٌفٙخ ِ٪ لز١ٍش رىَ ٟي لز١ٍش هِح٫ش حٌّظلخٌفش ِ٪ حٌَٓٛي   .

 ؟...ما النتائج المترتبة على

.ثؼل ّجّ انغيٚوح انؼوثٛخ ػٍ انٖواػبد ٔاالَؾوافبد انزٗ كبَذ ٍبئلح فٗ انجالك االفوٖ  (1

  ح٠ٌٌٓ ًوَٚح فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ( (لَٛ ٫خى ٚػّٛى ٚٓزؤ )) ؿ٬ٍٙخ ر١جش هٜزش ٌم١خَ حٌل٠خٍحص ِؼً ك٠خٍس

       ً((١٬ِٓ ٚك١َّ ٚٓزؤ ٚحٌل١َس ٚحٌغٔخٕٓش))٧َٙص رٙخ ح٬ٌي٠ي ِٓ حٌيٚي ٚحٌّّخٌه ِؼ .

.  أٛزق ٌ٘زش حٌـ٠َِس ح٬ٌَر١ش ِىخٔش طـخ٠ٍش ٘خِش.رًزغ ّجّ انغيٚوح انؼوثٛخ ثًٕلغ يزًٛي  (2

.  انٗ انجبكٚخ اهٍبل انوٍٕل (3

ح٬ٌمً ٚلٛس حٌز١ٕخْ  ٍٚؿخكش  فٜخكش حٌٍٔخْحٌَٓٛي   أوظٔذ .
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 .ثؾوفخ انواػٗػًم انوٍٕل  (4

ط٬ٍُ ِٓ كَفش ح٫ٌَٝ وؼ١َ ِٓ حٌٜفخص ِٕٙخ   ( َحٌَكّش ٚح٤٬ٌف - حٌ٘ـخ٫ش - حٌظٛحٟ٪-  حٌٜز).

" .األيبَخ ٔانٖلق" ثٖفزٗ رًزغ انوٍٕل  (5
  ِٗٛرخٌٜخىق حأل١ِٓ "  ٌمزٗ ل"  .  ١ٌظخؿَ رّخٌٙخ فٝ حٌ٘خَ ٚح٫ـزض رٜفخطٗ حٌل١ّيس فظِٚؿض رٗ" هي٠ـش" حهظخٍطٗ ح١ٌٔيس .

. يٍ ٍٛلَب يؾًل " فلٚغخ"ىٔاط انَٛلح  (6
ٚ ٍل١ش  ٚأَ وٍؼَٛ ٚ فخ٣ّش  ٠ُٕذ ٚ    وخٔض ه١َ ُٚؿش ٌو١َ ٗخد ٚأٔـزض ِٕٗ ٌٚي٠ٓ ٚأٍر٪ رٕخص ُ٘ حٌمخُٓ ٫ٚزي حهلل

نلػٕرّ أػالٌ انوٍٕل  (7
  ريأص َِكٍش حٌّلٕش ٚحألرظالء ٌٍَٓٛي      .أ٫ٍٕض ل٠َٖ ٍف٠ٙخ ٌي٫ٛطٗ ٚكخٍرظٙخ ٌِٕ حٌزيح٠ش  .

 .ٚياء انًْوكٍٛ نهًَهًٍٛ فٗ ثلاٚخ انلػٕح إأّزلاك  (8
 ٫ٍٝ ح١ٌٍّّٔٓ رخٌٙـَس اٌٝ حٌلز٘ش (ٍٛٝ حهلل ١ٍ٫ٗ ٍُٚٓ  ) أٗخٍ حٌَٓٛي .

 .كفٕل ثالل فٗ االٍالو  (9
  ٓحٌلَ ٚح٬ٌزي ٚح٬ٌَد ٚغ١َ ح٬ٌَد ِٓ حأل٫ـخَ" ٫يَ ٠َٜٕ٫ش حألٓالَ حٌٌٜ ٓخٚٞ ر١ ."

       طٍمٝ أٗي أٔٛح٩ ح٬ٌٌحد ٫ٍٝ ٠ي وفخٍ ل٠َٖ ٚهخٛش أ١ِش رٓ هٍف .
 . أليٕال ٔىػبيخ لوِٚ هف٘ انوٍٕل  (10
   ٌـجض ل٠َٖ اٌٝ أٍٓٛد حٌّمخ٬٣ش ٚ٘ٝ ِمخ٬٣ش أً٘ حٌَٓٛي  ػالع ٕٓٛحص ِٓ رٕٟ ٘خُٗ ٚرٕٟ ٫زيح٤ٌٍّذ ٚحٓظَّص حٌّمخ٬٣ش

        ىرَٚح ِلخٌٚش ٌمظً حٌَٓٛي ٌٚىٕٙخ فٍ٘ض .
.  إنٗ انٞبئف  فؤط انوٍٕل 11
  ٍَفٞ أٍ٘ٙخ حٌيهٛي فٟ حإلٓال  .

     ط٬َٝ حٌَٓٛي ٌٍٗٓىؼ١َ ِٓ حالًٜ ك١غ وخٔٛح ٠َِٛٔٗ رخٌلـخٍس كظٝ أ١ٛذ حٌٕزٝ حٌى٠َُ فٝ ليِٗ،ٚأ١ٛذ ٠ُي رٓ كخٍػش فٝ ٍأ  .
 " .أثٕ ٝبنت"ٔ" فلٚغخ"ٔفبح انَٛلح  (12
   ٝكِْ حٌٕز  ٌٛفخطّٙخ كًِٔخ ٗي٠يًح .            ِْط١ّٔش ح٬ٌخَ ح٬ٌخَٗ ِٓ حٌز٬ؼش ر٬خَ حٌل .

  فمي حٌَٓٛي ٓحوزَ حٌّٔخٔي٠       .          طٌٛٝ حهلل حٌظ٠َٔش ٫ٕٗ فٝ ٍكٍظٝ حالَٓحء ٚح٬ٌَّحؽ. 
. هؽهخ االٍواءٔانًؼواط (13
 ٟٚح١ٌٍٍش  ٍكٍش حإلَٓحء ٚح٬ٌَّحؽ ٚ٘ٝ هّْ ٍٛٛحص فٟ ح١ٌَٛ  فَٟض حٌٜالس ٫ٍٝ حٌٕزٟ ف .
  .ثٛؼخ انؼمجخ انضبَٛخ  (14
   أَِ حٌَٓٛي(حٌّي٠ٕش) حٌٝ ٠ؼَد أٛلخرٗ رخٌٙـَس.  وخٔض ط١ّٙيح رٙـَس حٌَٓٛي ِٓ ِىش.  ريح٠ش َٔ٘ حالٓالَ هخٍؽ ِىش .
  .(انًلُٚخ)نٗ ٚضوة إْغوح انوٍٕل  (15
  ِٓ٠ّخٍْٓٛ ف١ٗ ٬ٗخثَُ٘ ىْٚ هٛف  ريأص َِكٍش ؿي٠يس ك١غ أٛزق ١ٌٍٍّّٔٓ ِىخْ أ .

  أهٌ حٌَٓٛي َك١غ لخَ رــ   ٠ئْٓ ٌزٕخء ىٌٚش حإلٓال: 
         رٕخء حٌّٔـي       ٍحٌّئحهخس ر١ٓ حٌّٙخؿ٠َٓ ٚحألٜٔخ َِزخىة حٌظ٬خ٠ٖ ِ٪ ح٢ه ٪ٟٚ .

  ٫َّ رٓ حٌو٤خد"حطوٌ ح١ٌٍّّٔٓ ِٓ حٌٙـَس ريح٠ش ٌٍظم٠ُٛ حٌٙـَٜ فٝ ٫ٙي ."
 . نهًَغل ثُبء انوٍٕل  (16
 وز١َس أ١ّ٘ش ٌٚٗ٘ٛ حٌَوٓ حألٚي ٌزٕخء حٌيٌٚش .... 
 ُح٬ٌَدي ٚ حٓظمزخي حٌٔفَحء ٍٚإٓخء حٌٛفٛى ِٓ لزخةِمَ حٌلى     . الخِش حٌفَحثٞ حٌي١ٕ٠شىحٍ ٬ٌٍزخىس ٚ   .
 ِٟحٌظ٘خٍٚ ِ٪ ح١ٌٍّّٔٓ فٝ حٍِٛ حٌي١ٔخِيٍٓش ٌظ١ٍ٬ُ ِزخىة حٌي٠ٓ حإلٓال ٚ  .
 " .أؽل" فٗ غئح يقبنفخ انويبح أٔايو انوٍٕل  (17

  طلٛي َٜٔ ح١ٌٍّّٔٓ اٌٟ ٠ِّ٘ش .                    ٓحٌَٓٛيكِّس رٓ ٫زيح٤ٌٍّذ ٫ُ :  ١ٙٗيًح ُِٕٙ 70لظً ِٓ ح١ٌٍّّٔ .
    أ١ٛذ حٌَٓٛي ٗٙح٠ٌَ٘ف رـَحف فٟ ٚؿ.     ًحٌَّ٘و14ٓ١ ُلظ ِٓ . 

 .ْـ 2" ثله"اَزٖبه انًَهًٍٛ فٗ غئهح  (18
       ُ٘كمك حٌٍّّْٔٛ ف١ٙخ َٜٔح وز١َح ٍغُ لٍش ٫يى ٍٓؿاًل 14حٓظ٘ٙي ِٓ ح١ٌٍّّٔ

   ِٓ َأ١َٓح70ٚ ([٫ظزش رٓ ٍر٬١ش]ِٓ ر١ُٕٙ أرٛ ؿًٙ ) لظ١ال 70هَٔص ل٠َٖ أوؼ .  أَِ حٌَٓٛي ر٬ّخٍِش حألَٜٓ ٬ِخٍِش كٕٔش .

      ٍّٓف٪ حٌَٚف ح٠ٕٛ٬ٌّش ١ٌٍٍّٔ    .  ًح٘ظِحُ ِىخٔش ل٠َٖ ر١ٓ حٌمزخث.       َىهٛي وؼ١َ ِٓ حٌَّ٘و١ٓ فٟ حإلٓال. 

 . ثبنؼٓل اننٖ كبٌ ثُٛٓى ٔثٍٛ انوٍٕل" ثُٗ لوٚظخ"غله ٕٚٓك  (19
  طٛؿٗ حٌَٓٛي ٍُ٘ح١ٌُٙ ٚكٜخ               ً(رؤْ ٠مظً ٍؿخٌُٙ ٚ طٔزٟ ٔٔخءُ٘ ٚطمُٔ  أِٛحٌُٙ  )َكىُ ف١ُٙ ٬ٓي رٓ ٬ِخ .

 ُأ٠ي حٌَٓٛي كىُ ٬ٓي ٚٔفٌ ف١ُٙ حٌلى .         ٚرٌٌه طوٍٚ حٌٍّّْٔٛ ِٓ ػخٌغ ح٤ٌٛحثف ح١ٌٙٛى٠ش رخٌّي٠ٕش .

 .ْـ 7" فٛجو"غئح  (20
   طوٍٚ حٌَٓٛي ٔٙخث١خ ِٓ َٗ ح١ٌٙٛى فٟ رالى ح٬ٌَد 

       هَؽ ٘ٛالء ح١ٌٙٛى ح٠ٌٌٓ وخٔٛح ٫ٍِ٠ْٛ ر٬ٞ أٍحٟٟ ه١زَ ِٕٙخ ٔٙخث١خ فٟ ٫ٙي حٌو١ٍفش ٫َّ رٓ حٌو٤خد.

". ثٛؼخ انوٕٙاٌ"يجبٚؼخ انًَهًٍٛ نهوٍٕل فٗ  (21
 ٍٛق حٌلي٠ز١ش" ح٤َٟص ل٠َٖ اٌٝ اهالء ٓز١ً ٫ؼّخْ رٓ ٫فخْ ٚأٍٍٓض ٬ِٗ ٚفي ٌٍظفخٚٝ ِ٪ ح١ٌٍّّٔٓ ٚطُ ٫مي ."

 . فٗ انؼبو انضبيٍ يٍ انٓغوح َم٘ لوِٚ ػٓلْب يغ انَٕل  (22

 ِٗمخطً ٚىهً حٌَٓٛي ٫َ٘س آالف حٌَٓٛي حٌٝ ِىش ٌفظلٙٙخ ٫ٍٝ ٍأّ ؿ١٘خ ٠ظىْٛ ِٓ طٛؿ ِىش ىْٚ لظخي  .
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 . ْـ 8" ُؽٍُٛ"غئح  (23
   اٌٝ ِي٠ٕش ح٤ٌخثف " ػم١ف" ٚحٔٔلخد " ٘ٛحُْ ٚػم١ف"٠ِّ٘ش لز١ٍش  فٟ حإلٓالَ " ٘ٛحُْ" ىهٛي .

       فٟ حإلٓالَ فٟ ٤ٍِ٪ ح٬ٌخَ حٌظخٓ٪ ِٓ حٌٙـَس أً٘ ح٤ٌخثفىهٛي .

. أٝالق انوٍٕل ٍواػ اٍوٖ انًْوكٍٛ ثؼل فزؼ يكخ (24
ٓفٟ حإلٓالَ ٚرخ٬٠ٛ حٌَٓٛي ٫ٍٝ حٌّٔ٪ ٚح٤ٌخ٫ش (ٍؿخي ٚٔٔخء )  ىهٛي وؼ١َ ِٓ حٌَّ٘و١ .

 .ْـ 9" رجٕن"غئح  (25

  ٫خى حٌَٓٛي رـ١٘ش ٓخٌّخ حٌٝ حٌّي٠ٕش .    ٌََٚٗزٗ حٌـ٠َِس ِٓ طٙي٠يحص ح . طؤ١ِٓ

 ٕٓ٘خن فٟ حإلٓالَ ٚىف٪ حٌز٬ٞ ح٢هَ حٌـ٠ِش ١ٌٍٍّّٔ .  ىهٛي ر٬ٞ حٌمزخثً

  أيد باألدلة التاريخية

 ؟.كبٌ نهؼوة ٕفبد ٍٛئخ ٕٔفبد ؽًٛلح لجم االٍالو (1
 ٓخى حٌّـظّ٪ ح٬ٌَرٝ لزً حالٓالَ ح٬ٌي٠ي ِٓ ح٬ٌخىحص ح١ٌٔجش ٚحٌلٕٔش... 

انؼبكاد انسٛئخ :  (  حألهٌ رخٌؼؤٍ– ٬ٌذ ح١ٌَّٔ – َٗد حٌوَّ – ٚأى حٌزٕخص)

انؼبكاد انؾسُخ:    ً( كّخ٠ش حٌـخٍ– ح٬ٌفٛ ٫ٕي حٌّميٍس – حٌٛفخء رخ٬ٌٙي – حٌ٘ـخ٫ش–حٌىََ ) :حطٜفٛح رخألهالق حٌل١ّيس ِؼ.

 . نؾًم انوٍبنخ يُن ٝفٕنزّاػل اهلل انوٍٕل  (2
  َك١غ ٫خٕ ٍٛٝ حهلل ١ٍ٫ٗ ٍُٚٓ ٣فٌٛظٗ ٚٗزخرٗ فٝ ٫ٍخ٠ش ٍرٗ ٬٠يٖ ٌلًّ ٍٓخٌش حإلٓال

. ٚحطٜف رخألهالق حٌل١ّيس  ٫َٚف  رخٌٜخىق حأل١ِٓ ٌُٚ ٠ـ٬ٍٗ حهلل ٠ٔـي ٌُٜٕ ل٢

 .كبَذ ٕفبد انُجٕح ٔاٙؾخ فٙ ٍٛلَب يؾًل يُن ٕغوِ (3
 ٫ّٗ فٟ حٌظـخٍس فٔخفَ ٬ِٗ اٌٝ " ٍٛٝ حهلل ١ٍ٫ٗ ٍُٚٓ " ِٓ ٫َّٖ حٔظمً ٫َٖ٘ حٌؼخ١ٔش  حٌَٓٛي٫ٕيِخ رٍغ ٪ِ حٌ٘خَ فَّٚح  ٬ًٌٍّ

. حألِش  ٔزٟ ٌٖ٘  وخْ ٫خًٌّخ رخالٔـ١ً  ف٬َف أٔٗ" رل١َح"٠ّٔٝ  رَح٘ذ

 . نًكخ" يؾًل"ّلح ؽت ٍٛلَب  (4
 ِخ أ١٣زه ِٓ رٍي ٚأكزه اٌٟ ٌٚٛال أْ لِٟٛ أهَؿٟٛٔ  ِٕه ِخ ٓىٕض غ١َن" ك١ّٕخ هخ٣زٙخ ٍٓٛي حهلل ٫ٕي هَٚؿٗ ِٕٙخ لخثاًل ."

 .(نى ركٍ ػُٖوٚخ )كػٕح انوٍٕل نى رفوق ثٍٛ انُبً( 5
ك١غ    ٪ّ(ٗزخد- ١ٗٛم– أكَحٍ – ٫ز١ي – ٔٔخء – ٍؿخي ) ...ِٓ  ح٫ظٕك حالٓالَ  وً فجخص حٌّـظ 

   َٜ١ٙٛذ حٌَِٟٚ ٚرالي حٌلزٟ٘ ِؼً ِٓ غ١َ ح٬ٌَد ىهً حإلٓالَ أؿٕخّ أه. 

 .اْزًذ ثبنًوأح  كػٕح انوٍٕل( 6
 ٍِٝىخٔش حٌَّأس فٝ حٌّـظّ٪ حإلٓالِٝوخْ حٌٕٔخء ٠ّؼٍٓ ٍر٪ ح١ٌٍّّٔٓ ٌٚ٘ح ى١ًٌ ٫ . 

 .َٚزْٛو إٔؾبثخ أصُبء انغئادكبٌ انوٍٕل  (7
 غشٔح ثلر      :  أرخٍريٍاٌٝ حٌَّ٘و١ٓ أٗخٍ ١ٍ٫ٗ حٌلزخد رٓ حٌٌٍّٕ أْ ٬٠ٔىَ ٫ٕي حلَد رجَِٓ أٓظ٘خٍ حٌَٓٛي أٛلخرٗ ف. 

 غشٔح انقُلق  :  ٌّي٠ٕش ِلخ٣ش ِٓ حٌَ٘ق " ٍّٓخْ حٌفخٍٟٓ" ٚحفك حٌَٓٛي  ٫ٍٝ حلظَحف رلفَ هٕيق ّٗخي حٌّي٠ٕش ًٌٚه ألْ

  .ٚحٌغَد رخٌـزخي ِٚٓ ؿٙش حٌـٕٛد رخٌّٕخُي 

 .انلػٕح االٍاليٛخ كػٕح ػبنًٛخ نهُبً كبفخ (8

  ٌٍٍّٛن ٚحٌَإٓخء ٠ي٫ُٛ٘ اٌٟ حإلٓالَ  ر٬ي ٍٛق حٌلي٠ز١شريأ حٌَٓٛيك١غ ٕ٘خ فٟ آٍخي حًٌَٓ  ريأص َِكٍٗ َٔ٘ حٌي٫ٛس ِٚٓ

. ٛيق حهلل ح١٨٬ٌُ" ِٚخ إٍٍٔٓخن حال ٍكًّش ٬ٌٍخ١ٌّٓ"  ، ٚلخي ط٬خ٫ٌٝخ١ًٌّخ

     حالٓالَ" حٌوٍفخء حٌَٗي٠ٓ" حٌفظٛكخص حالٓال١ِش حٌظٝ هخٟٙخ ح١ٌٍّّٔٓ هخٍؽ ٗزٗ حٌـ٠َِس ح٬ٌَر١ش فٝ ٫ٙي ٌَٕ٘. 

  فٗ غئح اؽل ٍججًب فٗ ْيًٚخ انًَهًٍٛ؟أٌ يقبنفخ أٔايو انوٍٕل  (9

  فٗ غشٔح أؽل:    ٚأَُِ٘ ر٬يَ حٌظلَن ِٓ (ؿزً أكي ) ٍح١ًِخ ٌٍٛلٛف ٫ٍٟ ؿزً ٠َ٘ف ٫ٍٟ أٍٝ ح٬ٌَّوش 50حهظخٍ حٌَٓٛي

٫ٕيِخ ىحٍص ح٬ٌَّوش ٚحٔظَٜ حٌٍّّْٔٛ فٟ ريح٠ظٙخ طوٍٝ حٌَِخس ٫ٓ ِٛحل٬ُٙ ٚحٔ٘غٍٛح رـّ٪ حٌغٕخثُ حٌظٟ   .أِخوُٕٙ اال رؤَِٖ

ِٓ هٍف حٌـزً ٚ حٔمٞ رـ١٘ٗ ٫ٍٟ ح١ٌٍّّٔٓ . ، ٚطلٛي حٌَٕٜ حٌٝ ٠ِّ٘شطَوٙخ ح٬ٌيٚ حٔظِٙ هخٌي رٓ ح١ٌٌٛي حٌفَٛش ٚىحٍ

 ّلح ؽمل ٔكواْٛخ انٕٛٓك نهوٍٕل  ٔإؾبثّ ؟كبٌ انٕٛٓك فٗ ؽبنخ ػلاء كائى يغ  انوٍٕل  (10

؟  ٔإٔؾبثّ



                                                                             حمـمـــود الصــعــيــدى\أعــداد األستـاذ         الدراسات األجتمـاعيــةيــــفالـــــرواد 

                               690 55 22 016ترم أول               -                                   تانية أعدادى 

 22 

  ٕٚٓك ثُٗ لُٛمبع:    ح٫ظيحء حكي ح١ٌٙٛى ٫ٍٝ حَِأس ٍِّٔٗ طز١٪ ٚط٘ظَٜ فٟ ٓٛق رٕٝ ل١ٕمخ٩ رؤكي ح١ٌٍّّٔٓحٌَّأس حٓظغخػض

.  فخؿظّ٪ ح١ٌٙٛى ٫ٍٝ حٌٍُّٔ ٚلظٍٖٛ ٚرٌٌه ٔم٠ٛح ٫ٙيُ٘ ِ٪ حٌَٓٛي حٌٌٞ لظً ح١ٌٙٛىٞ ٚأٔمٌ٘خ 

     ٕٚٓك ثُٗ انُضٛز:   حٔظِٙ ٠ٙٛى رٕٝ ح١٠ٌَٕ فَٛش ٠ِّ٘ش ح١ٌٍّّٔٓ فٟ حكي ٚطؤَِٚح ٌمظً حٌَٓٛي.  فلخَُٛ٘ حٌَٓٛي

. ٚٚحفمٛح ٫ٍٝ ؿالءُ٘ ٫ٓ حٌّي٠ٕش 

َطَوِ ٠ٙٛى رٕٟ ح١٠ٌَٕ فٟ ّٗخي حٌّي٠ٕش ًٌٚه ر٬ي هَٚؿُٙ ِٕٙخ ٚرٕٛ لال٩ ٚكْٜٛ فٟ ه١زَ حٌظٝ وخٔض َِوِ:- غِٚس ه١ز

. ٌٍّئحَِحص ٚحٌيٓخثْ ٚحٌغيٍ ٚحٌو١خٔش ٌظل٠٠َُٙ حٌمزخثً ٫ٍٟ لظخي ح١ٌٍّّٔٓ

 ح٬ٌٙي ِ٪ حٌَٓٛي  أػٕخء غِٚس حألكِحد  رخ٠ّٔخُِٙ ٌٍَّ٘و١ٓ ٌٌٌه أؿالُ٘ حٌَٓٛي ٫ٓ حٌّي٠ٕشٚٔمٞ-  :ٕٚٓك ثُٙ لزٚظخ  .

 كبٌ انوٍٕل يزَبيؾًب ٕٔبؽت ػفٕ ػُل انًملهح؟ ًٍبؽخ انوٍٕل يغ أػلائّ؟ (11
  أَِ ر٬ّخٍِش حألَٜٓ فٟ ٬َِوش ريٍ ٬ِخٍِش كٕٔش .

 ٫ٕيِخ ىهً حٌَٓٛي   ٌُٙ ِّخ ٠يي ٫ٍٟ  ((اً٘زٛح ٚأٔظُ ح٤ٌٍمخء  )) ِىش ىْٚ لظخي ، ٫فخ ٫ٓ أٍ٘ٙخ حٌي٠ٓ أًٖٚ ٚأهَؿٖٛ ِٕٙخ ٚلخي

. ّٓخكش حٌَٓٛي حٌى٠َُ ِ٪ أً٘ ِىش

انقهفبء انواّلٌٔ 

 ؟.....بــم تـفـســر

.انقهفبء انواّلٍٚ " أثٗ ثكو ٔػًو ٔػضًبٌ ٔػهٗ"أٝهك ػهٗ  (1
   ألُٔٙ ؿخإح ر٬ي حٌَٓٛي : حءــأ٣ٍك ١ٍ٫ُٙ حٌوٍفُ٘ٚطٌٛٛح ح١ٌٍّّٔٓ فٟ ى٠ُٕٙ ٚى١ٔخ 

      ْٚألُٔٙ ٓخٍٚح ٫ٍٟ ٔٙؾ حٌَٓٛي ٚح٘ظيٚح رٙي٠ٗ ٚحٓظىٍّٛح ١َِٔطٗ فٟ رٕخء حٌيٌٚش : أ٣ٍك ١ٍ٫ُٙ حٌَحٗي .

. ٍبػلح ثؼل ٔفبح انوٍٕل" صمٛفخ ثُٗ"اعزًبع األَٖبه فٗ  (2
ٓألهظ١خٍ ه١ٍفش ح١ٌٍّّٔ  .

 فهٛفخ نهًَهًٍٛ ؟" أثٗ ثكو انٖلٚك"ارفبق انًَهًٍٛ يٓبعوٍٚ ٔاَٖبه ػهٗ أفزٛبه  (3
 ٌ؟ فهٛفخ نهًَهًٙأثٕ ثكوافزٛبه
ٗٔأل :  أٚي ِٓ أٍُٓ  ِٓ حٌَؿخي    .  أوزَ حٌٜلخرش ًٕٓخ .         وخْ أرًخ ١ٌٍٔيس ٫خث٘ش ُٚؿش ٍٓٛي حهلل . 

  ٓٚؿٙخىٖ رٕفٔٗ ِٚخٌٗ ٚأٚالىٖ ِٓ أؿً ٍف٬ش ٌ٘ح حٌي٠          . ٗخٍن حٌَٓٛي  ٗفٝ وً غِٚحط .

 َِٟٗ ؿ٬ٍٗ حٌَٓٛي حِخًِخ ١ٌٍٍّّٔٓ فٝ حٌٜالس أػٕخء          .وخْ ِلزٛرًخ ر١ٓ حٌٕخّ ِظَف٬ًخ ٫ٓ ٫خىحص حٌـخ١ٍ٘ش .

َٛيق ٍٓٛي حهلل . ثبنٖلٚك"أثٕثكو "رًَٛخ  (4 .  فٟ وً ِخ لخٌٗ ألٔٗ 

 .رؼوٙذ انلٔنخ االٍاليٛخ نقٞو ّلٚل ثؼل ٔفبح انوٍٕل  (5
 حٌو٤َ ٘ٛ حٌَّطي٠ٓ ٫ٓ حإلٓالَ  ك١غ...   حِظ٬ٕض ر٬ٞ حٌمزخثً ٫ٓ ىف٪ حٌِوخس.  حى٫ٟ حٌز٬ٞ حٌٕزٛس ِؼً ١ٍِّٔش حٌىٌحد  .

.  طٕف١ًٌح ١ٌٛٛش حٌَٓٛي . عِٛ أٍبيخ ثٍ ىٚل إنٗ انؤو "أثٕ ثكو "إهٍبل  (6

. إنٗ انؤو" أٍبيخ ثٍ ىٚل"ثؼلو إهٍبنّ " أثٗ ثكو"َٖؼ ثؼ٘ انٖؾبثخ  (7
 ٌلخؿش حٌيٌٚش ا١ٌٗ ٌّٛحؿٙش حٌو٤َ حٌٌٞ ط٬َٟض ٌٗ ر٬ي ٚفخس حٌَٓٛي  .

 .لٛبو أثٗ ثكو ثغًغ انمواٌ انكوٚى  (8
 رٔزذ .. .ٓحٓظ٘ٙخى حٌىؼ١َ ِٓ كف٨ش حٌمَآْ أػٕخء كَد حٌَّطي٠  .ه١٘ش أْ ١٠٠٪ حٌمَآْ ٚه١٘ش حٌظؤ٠ًٚ ٚحٌظل٠َف  .

 .انغُٕٛ إنٗ انْبو ٔانؼواق" أثٗ ثكو انٖلٚك"أهٍم  (9
 حإلٓالَ هخٍؽ ٗزش حٌـ٠َِس ح٬ٌَر١ش ٌَٕ٘             .طؤ١ِٓ كيٚى حٌيٌٚش حالٓال١ِش  .

 ثبنفبهٔق " ػًو ثٍ انقٞبة "نًبما نمت انوٍٕل  (10
 الْ حهلل فَق رٗ ر١ٓ حٌلك ٚحٌزخ٣ً ر٬ي حٓالِش  .

 .ثئَْبء انًلٌ " ػًوثٍ انقٞبة"اْزًبو انقهٛفخ  (11
ٌٕٛظىْٛ طـ٬ًّخ ١ٌٍٍّّٔٓ ٚحٌـ١  .

. نلٌٕٚ ثٛذ انًبل " ػًو ثٍ انقٞبة"اَْبء  (12
ٌظٔـ١ً حال٠َحىحص ٚحٌَّٜٚفخص حٌوخٛش رخٌيٌٚش حالٓال١ِش  .

 " .ثفزؼ انفزٕػ" "َٓبَٔل"رًَٛخ يؼوكخ  (13
ىٌٚظُٙ  (ٔٙخ٠ش) ألٔٙخ حٔظٙض ر٠ِّٙش حٌفَّ ٚفَحٍ ٍِىُٙ ُٚٚحي. 
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يٍ لٛبكح انغُٕٛ" نقبنل ثٍ انٕنٛل"  "ػًوثٍ انقٞبة"ػيل انقهٛفخ  (14

"  ٗ١٫ٚٓ أرٟ ٫ز١يس رٓ حٌـَحف رياًل ِٕٗ"  كظٝ ال ٠فظظٓ حٌٕخّ رٗ الٔظٜخٍحط. 

. فٙ فزؼ يٖو " ػًؤ ثٍ انؼبٓ"هغجخ  (15
 َٞ١ٓىْٛ لٛس ١ٌٍٍّّٔٓ ٫ًٚٛٔخ ٌُٙ "  ك١غ وخْ ٠ " أْ فظق َِٜ

فٙ فزؼ يٖو فٙ انجلاٚخ "ثٍ انقٞبة هػى"روكك  (16
 حٔ٘غخي ؿ١ٕٛ ح١ٌٍّّٔٓ فٟ ٤ِخٍىس ؿ١ٕٛ حٌفَّ ٚحٌََٚ ...رٔزذ

. االٍالو  " ػضًبٌ"فٗ أٌ ٚؼوٗ ػهٗ "أثٕ ثكو "نى ٚزوكك  (17
 ْ٠ٚلذ حٌلك ٚأٍ٘ٗ ٍؿً كخَُ ِخ ٠وفٟ ١ٍ٫ه حٌلك ِٓ حٌزخ٣ً ٢ٔٗ وخْ ٬٠ٍُ أْ ٫ؼّخ  .

. ثنٔ انُٕهٍٚ "ػضًبٌ"نمت  (17
 رٕخص حٌَٓٛي" حَ وٍؼَٛ"ٚح١ٌٔيس " ٍل١ش" ألٔٗ طِٚؽ ِٓ  ح١ٌٔيس .

 " .ثله" يب ػلا غئح فٗ كم غئاد انوٍٕل " ػضًبٌ"ّبهن  (18
 ٌـٛحٍ٘خ ربًْ حٌٕزٟ ... رٔزذ  . َِٝ ُٚؿظٗ فـٍْ

 .ثكزبثخ انموآٌ ثهغخ ٔاؽلح ٔرٕىٚؼّ ػهٗ كم انجالك االٍاليٛخ " ػضًبٌ"لٛبو انقهٛفخ  (19
 رٔزذ…   َحهظالف ح١ٌٍّّٔٓ فٟ لَحءس حٌمَحْ ٔظ١ـش ىهٛي غ١َ ح٬ٌَد فٟ حإلٓال  .كظٝ طظٛكي حٌمَحءس فٝ وً حٌزالى . 
 " .انقهٛفخ ػضًبٌ"اَْبء انٛؾوٚخ االٍاليٛخ فٗ ػٓل  (20
  َٚحٌ٘خ َِٜ .  طؤ١ِٓ ٓٛحكً حٌزالى.  ٌٜي ٘ـّخص حٌََٚ ٫ٍٟ ٓٛحكً

. نفزؼ عيٚوح لجوٓ" يؼبٔٚخ" "ػضًبٌ"أهٍبل انقهٛفخ (21
َٚحٌ٘خ َِٜ .  إل٠مخف ٘ـّخص حٌََٚ ٫ٍٟ ٓٛحكً

". ماد انٖٕاه٘"أٍجبة يؼوكخ  (22
ٌّلخٍرش ح١ٌٍّّٔٓ (ٓف١ٕش500) ٌّٛحؿٙش حٌََٚ ح٠ٌٌٓ ح٫يٚح أ٤ٓٛال رل٠َخ ٟوًّخ .

. وؼَس ٛٛحٍٞ حٌَّحوذ حٌظٟ حٗظَوض فٟ ٌٖ٘ ح٬ٌَّوش... رٔزذ   .رًَٛخ يؼوكخ ماد انٖٕاه٘ ثٓنا االٍى (23

 اصبهح انفزُخ ثٍٛ انًَهًٍٛ فٗ ػٓل انقهٛفخ ػضًبٌ ؟اٍزْٓبك انقهٛفخ ػضًبٌ ثٍ ػفبٌ ؟ (24
 ك١غ...    حٌٌٞ ىهً حإلٓالَ ٚ٘ٛ كخلي ١ٍ٫ٗ ٠ٕٚظ٨َ حٌفَٛش (٫زي حهلل رٓ ٓزؤ  )  ط٫ِّٙخ ٠ٙٛىٞ ((حٌفظٕش حٌىزَٜ))ػخٍص فظٕش 

 .حٌفظٕش ر١ٓ ح١ٌٍّّٔٓ ٚ٘يَ حٌيٌٚش ِٓ حٌيحهً ٬٘١ًٌ

  ٞح٠ُٔ ا١ٌٗ ر٬ٞ حٌّٕخفم١ٓ ٚٚؿٙٛح حالطٙخِخص حٌزخ٣ٍش ٬ٌؼّخْ ٣ٍٚزٖٛ ٫ٌِٗ ٌىٓ ٫ؼّخْ ٍف

 ِِْٕي ٫ؼّخْ ٚطٍٔك أكيُ٘ ىحٍٖ ٚلظٍٖٛ ٚ٘ٛ ٠مَأ حٌمَآ . كخَٛ حٌّظَّىْٚ

 .انفلائٗ انٖغٛو " ػهٗ ثٍ أثٗ ٝبنت "اٝهك ػهٗ  (25
 ٗٔأٍ٘ٙخ اٌٍٟى حألِخٔخصئخَ فٟ فَحٕ حٌٕزٟ ٠َٛ حٌٙـَس ١ٌوي٩ حٌَّ٘و١ٓ ٚ... أل  .

 " .رجٕن"ػلو يْبهكخ ػهٗ ثٍ اثٗ ٝبنت فٗ غئح  (26
ألْ حٌَٓٛي حٓظوٍفٗ ٫ٍٟ أً٘ حٌّي٠ٕش  .

 يمو انقهفخ يٍ انًلُٚخ انٗ انكٕفخ؟ افزٛبهانكٕفخ يموًا نهلٔنخ؟" ػهٗ "َمم انقهٛفخ  (27
 حٌـي٠يس حإلٓال١ِش اٌٟ حٌّيْ ٚحٌلَوش١ًٌٔٙ ِٓ هالٌٙخ حالٔظمخي حطٔخ٩ حٌيٌٚش ٚوؼَس حٌفظٛكخص ًٌٚه رٔزذ . 

". ػهٗ"إنٗ ػٓل " ػضًبٌ"ايزلاك انفزُخ انزٙ اّزؼهذ فٙ ػٓل  (28
 ٓرٔزذ حٔمُٔ حٌٕخّ اٌٟ ف٠َم١…. األٔل      : ٤٠ٍذ حٌمٜخٙ ِٓ لظٍش ٫ؼّخْ ِؼً ٬ِخ٠ٚش .

 َٙانضب :   ٠َٞ طؤؿ١ً حٌمٜخٙ كظٝ طٔظمَ أٍِٛ حٌيٌٚش"  رٓ أرٟ ٣خٌذ٫ًٞ" رم١خىس.

؟...ما النتائج المترتبة على

.ثزؼٍٛٛ فهٛفّ نّ ػلو لٛبو انوٍٕل  (1
  ٪ّح٠ُٔ ا١ٌُٙ حٌّٙخؿَْٚ ٚىحٍص ر١ُٕٙٚ الهظ١خٍ ه١ٍفش ١ٌٍٍّّٔٓ ٌٍلفخ٥ ٫ٍٟ و١خْ حٌيٌٚش ( رٕٟ ٓخ٫يس)فٟ ٓم١فش حألٜٔخٍ حؿظ

. ِ٘خٍٚحص فٟ ٚى ٚكذ

 أْ ٠ىْٛ حٌو١ٍفش ِٓ حٌّٙخؿ٠َٓ حٌّٙخؿ٠َٓ ٚحالٜٔخ٫ٍٍٝ حطفك.  (. ١ّٓض ر٬١ش هخٛش) ١ٌىْٛ هٍف١ش ٌَٓٛي حهلل" أرٟ رىَ"طّض ِزخ٬٠ش

. إنٗ انؤو" أٍبيخ"عِٛ " أثٕ ثكو"إهٍبل  (2
ٓ٫خى حٌـ١ٖ ر٬ي أٍر١٬ٓ ٠ًِٛخ ٓخًٌّخ غخًّٔخ ٠ٕ١ٌُ فٟ لظخي حٌَّطي٠  .

. يٍ انًورلٍٚ" أثٗ ثكو"انًٕلف انؾبىو نهقهٛفخ  (3
 ٓٔـخف حٌـ١ٕٛ حالٓال١ِش فٝ حٌم٠خء٫ٍٝ حٌَّطي٠ .  َأ٫خىس حٌمزخثً حٌَّطيس حٌٝ حالٓال .  أ٫خىس حألٓظمَحٍ ٌٍيٌٚش حالٓال١ِش  .

 .اٍزْٓبك انكضٛو يٍ ؽفظخ انموآٌ انكوٚى  (4
   ٍ٫ٍٟ أرٛ رىَ رـّ٪ حٌمَآْ"٫َّ رٓ حٌو٤خد"أٗخ  . ٬ٟٚٚٗ فٝ ِٜلف ٚحكي رـ٬ّٗ" ٠ُي رٓ ػخرض" حٌٜي٠ك وٍف .
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 .اٍزمواه انلٔنخ االٍاليٛخ ٔانُٖو ػهٗ انًورلٍٚ  (5
 ًٍٓحٌـ١ٕٛ اٌٝ حٌ٘خَ ٚح٬ٌَحق ٌَٕ٘ حإلٓالَ هخٍؽ ٗزش حٌـ٠َِس ح٬ٌَر١ش ٚطؤ١ِٓ كيٚى حٌيٌٚش " أرٝ رىَحٌٜي٠ك" أ .

 . ْـ 15" انمبكٍٛخ"يؼوكخ  (6
  َّحٔظَٜ ف١ٙخ حٌٍّّْٔٛ رم١خىس ٬ٓي رٓ أرٟ ٚلخٙ ٫ٍٟ حٌف   ٍَّٓظُ"ُلظً لخثي حٌف ."

      َّحٓظٌٟٛ حٌٍّّْٔٛ ٫ٍٟ حٌّيحثٓ ٫خّٛش حٌف.

 . ْـ 21" َٓبَٔل"يؼوكخ  (7
   َّ((١ّٓٚض رخُٓ فظق حٌفظٛف))حٔظَٜ حٌٍّّْٔٛ ٫ٍٟ حٌف   أٔظٙض ىٌٚش حٌفَّ ٔٙخث١ًخ .

 . ْـ 15" انٛويٕن"يؼوكخ  (8
   هخٌي رٓ ح١ٌٌٛي"حٔظٜخٍ ح١ٌٍّّٔٓ ٫ٍٟ حٌََٚ رم١خىس   ."َِغخىٍس ل١َٜ حٌََٚ رالى حٌ٘خ  .

. كفٕل انكضٛو يٍ غٛو  انؼوة األٍالو ٔافزالف انُبً فٗ لوأح انموآٌ انكوٚى (8
 ْرىظخرش حٌمَأْ حٌى٠َُ فٝ ِٜلف ٚحكي ٚرٍغش ٚأكيس "  ٠ُي رٓ ػخرض " أَِ حٌو١ٍفش ٫ؼّخلخَ  رظ٬٠ُٛٗ ٫ٍٝ وً حٌزالى حالٓال١ِش  .

 .اَْبء االٍٕٞل االٍاليٗ  (9
 َٛي ٘ـّخص حٌََٚ ٫ٍٟ ٓٛحكً َِٜ ٚحٌ٘خ .  طؤ١ِٓ ٓٛحكً حٌزالى  . ٍٜحالٔظٜخٍ ٫ٍٝ حٌََٚ فٝ ِٛل٬ش ًحص حٌٜٛح. 

 . ْـ 24" ماد انٖٕاهٖ"يٕلؼخ  (10
  ٌََأٔظَٜ حأل٤ٓٛي حالٓالِٝ ٫ٍٝ أ٤ٓٛي ح.     ٌََٚطي١َِ ح٤ٓٛي ح .      حٌََُٚلظً ح٢الف ِٓ  .

 . ْـ 36" انغًم"يٕلؼخ  (11
  َحٌّز٠َ٘ٓ رخٌـٕش لظً ٣ٍلش ٚحٌِر١ ِٓ ُ٘ٚ  .  ٪ّٗٙيحء حٌمظٍٝ ٚطَكُ ١ٍ٫ُٙ "٫ٍٟ"ر٬ي ح٬ٌَّوش ؿ  .

  ح١ٌٔيس ٫خث٘ش ٌٍّي٠ٕش ر٬ي أْ أوَِٙخ "٫ٍٟ "أ٫خى  . 

". يؼبٔٚخ ثٍ أثٙ ٍفٛبٌ" ٔ"َػِهٙ ثٍ أثٙ ٝبنت"إّزلاك انقالف ثٍٛ انقهٛفخ ( 12
  ٫ؼّخْ" فٟ حٌمٜخٙ ِٓ لظٍش "٬ِخ٠ٚش" ؿّ٪ وٍّش ح١ٌٍّّٔٓ ٚاَٛحٍ "٫ٍٟ"ُحىص حٌفظٕش رٔزذ ٍغزش." 
   (.٤٠ٍزْٛ طلى١ُ وظخد حهلل ر١ّٕٙخ )لخِض حٌلَد ر١ٓ ح٤ٌَف١ٓ ٫ٕي ٛف١ٓ ٫ٕٚيِخ حٗظي حٌمظخي ٍف٪ ؿ١ٖ ٬ِخ٠ٚش حٌّٜخكف ٫ٍٟ إٔٓش حٌَِخف

 . ْـ 37" ٕفٍٛ"يٕلؼخ  (12
  ٖ(٤٠ٍزْٛ طلى١ُ وظخد حهلل ر١ّٕٙخ  )حٌّٜخكف ٫ٍٟ إٔٓش حٌَِخف" ٬ِخ٠ٚش" ٫ٕيِخ حٗظي حٌمظخي ٍف٪ ؿ١ 

   ًٌّخ ٫َف ٫ّٕٙخ ِٓ حٌظمٜٛ ٚح٩ٌٍٛ" ٫َّٚ رٓ ح٬ٌخٙ "ٍفخهظخ" ٬ِخ٠ٚش"ِّؼاًل ٫ٕٗ ، أِخ " أرٛ ِٟٛٓ حأل٬َٗٞ" ٚحهظخٍ "٫ٍٟ"لز . 

     ٠ٕـق حٌظلى١ُ فٟ أٙخء حٌوالف ٌُ .   ٖ(حٌوٛحٍؽ  )لزٛي حٌظلى١ُ ٚهَؿٛ ٫ٓ حٌـ١ٖ ٚأ٣ٍك ١ٍ٫ُٙ " ٫ٍٟ"ٍفٞ ف٠َك ِٓ ؿ١  .

 يمزم ػهٗ ثٍ أثٗ ٝبنت (13
   ػالػ١ٓ ٫خًِخي حٌٌٞ ىحَ كٛح"حٌوٍفخء حٌَحٗي٠ٓ"أظٟٙ ٫ٙي ٞ     . ٌٝ٬ِخ٠ٚش" أٔظمٍض حٌوالفش ح. "

؟... أيد باألد لة التاريخية  

 .ػُل ٔفبح انوٍٕل" أثٕ ثكو"ؽكًخ (1
    ٌُ٠ظلًّ حٌٜلخرش ِٛص حٌَٓٛي لي ِخص َٟرض ٫ٕمٗ" ِلّيًح"ِٓ لخي اْ " ٫َّرٓ حٌو٤خد" ٚٛخف .

  لي ِخص ِٚٓ وخْ ٬٠زي حهلل فخْ حهلل كٟ ال ٠ّٛص" ِلّيًح"فبْ " ِلّيًح" ػزض حٌٜي٠ك ٚلخي ِٓ وخْ ٬٠زي. 

 .أْزى انقهٛفخ ػًو ثٍ انقٞبة ثأَْبء انًلٌ (2
  ( ( ٌظىْٛ طـ٬ًّخ ١ٌٍٍّّٔٓ ٚحٌـ١ٕٛ ))أ٫ََِّ لخىس حٌفظٛكخص حإلٓال١ِش ربٔ٘خء ِيْ ؿي٠يس

حٌزَٜس ٚحٌىٛفش رخ٬ٌَحق  حٌف٤ٔخ١ رَّٜ      حٌظٝ أٔ٘ؤص ِٓ أِؼٍش حٌّيْ

كبٌ نهقهٛفخ ػًو ثٍ انقٞبة انكضٛو يٍ االٕالؽبد انزٗ نى َٚجك نٓب يضٛم فٗ ربهٚـ انلٔنخ  (3

 .االٍاليٛخ
يُٓب إَشبء انلٔأٍٚ ؽٛش  ….   ى٠ٛحْ ر١ض حٌّخي : ١ٌٔـً رٗ حٌَّٜٚفخص ٚحإل٠َحىحص .

   ى٠ٛحْ حٌـٕي  : ًأّٓخء ٍٚٚحطذ حٌـٕٛىٌظٔـ١       ى٠ٛحْ ح٤٬ٌخء : ٌظٔـ١ً ٤٫خءحص ح١ٌٍّّٔٓ ِٓ ر١ض حٌّخي 

   ٨ٔخَ حٌلٔزش :٬ًِٕخ ٌٍغٖ  ، ٚحٌّلخف٨ش ٫ٍٟ ح٢ىحد ح٬ٌخِش  ٌإلَٗحف ٫ٍٟ حألٓٛحق َِٚحلزش حٌّىخ١٠ً

  ٨ٔخَ حٌز٠َي ٨ٔٚخَ حٌم٠خء ٪ٟٚ 

".ػًو ثٍ انقٞبة"ػلل  (4
 ٙفخٓظي٫ٝ رؤٔٗ لي َٟرٗ ٌّخ ٓزمٗ رفَٓٗ  (كخوُ َِٜ) ِٛلفٗ ِٓ حٌفظٟ حٌَّٜٞ حٌٌٞ ؿخء ٠٘ىٛ ِٓ ِلّي رٓ ٫َّٚ رٓ ح٬ٌخ

.وّخ َٟرٗ" ارٓ ٫َّٚ" ٚحرٕٗ  ١ٌؤط١خ ا١ٌٗ ػُ أَِ حٌفظٟ رؤْ ٠٠َد" ٫َّٚ"

".ػًو ثٍ انقٞبة"هؽًخ  (5
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  ؿّخ٫ش وخٔض طٔىٓ ألٜٟ حٌّي٠ٕش لي أٛخرٙخ ٍَٟ وز١َ فؤ٩َٓ ا١ٌُٙ كخِاًل حٌيل١ك ٚح٠ٌِض ِٓ  ػُ ٔمٍُٙ اٌٟ ٫ٍٟ ٧َٖٙ ِٛلفٗ

.ؿٛحٍٖ ١ٌَ٘ف ١ٍ٫ُٙ

  ح٬ٌـُٛ حٌظٟ وخٔض طلًّ كّاًل ػم١اًل فلٍّٗ ٫ٕٙخ ِٓ  . وخْ ٠ٌ٘ذ اٌٟ حَِأس ٫ـُٛ ١ٌم٠ٟ كخؿظٙخ ىْٚ أْ ٠َحٖ أكي.  ِٛلفٗ

. ٔثَبٝزّ" ػًو ثٍ انقٞبة"ىْل  (6
  ِّْٛٔخ ٠ؤوٍٗ فمَحء ح١ٌٍّّٔٓ ٠ٍٚزْ ِّخ ٠ٍز ِظٛح٬ًٟخ ٠ّٟ٘ ر١ٓ حٌٕخّ ٠ٕٚخَ فٟ ٧ً حٌٕو١ً ٚحألٗـخٍ ٠ٚؤوً .  وخْ

  ٌََٚٗـَس ك١غ لخي ٌٗ " ٬ٌَّ "وٍّش ٍٓٛي ل١َٜ ح . "ٌمي كىّض ف٬يٌض فؤِٕض فّٕض ٠خ ٫َّ"٫ٕيِخ ٍآٖ ٔخثًّخ فٟ ٧ً

" .ػٓل ػًو ثٍ انقٞبة"ؽوٚخ انؼمٛلح فٙ  (7
 ٌُٙ٠ُىَٖ أكي ٫ٍٟ ىهٛي حإلٓالَ ٫ٕيِخ طٍُٔ ٫َّ ر١ض حٌّميّ وظذ ألٍ٘ٙخ أِخًٔخ ٫ٍٟ أٔفُٔٙ ٚوٕخثُٔٙ ٚأِٛح ٌُ ٚ. 

 (.فٙ يٖو)كفم اإلٍالو ؽوٚخ انؼمٛلح  (8

 ٟأللزخ١ َِٜ حألِخْ ٫ٍٟ أٔفُٔٙ ٚأِٛحٌُٙ ٚوٕخثُٔٙ ٚ ٌُ ٠ُىَٖ أكي ٫ٍٟ ىهٛي حإلٓالَ ١ٌظ٬خ٠ٖ حٌـ١ّ٪ " ٫َّٚرٓ ح٬ٌخٙ" أ٤٫

ًٌ ٌٗ كمٛق ١ٍ٫ٚٗ ٚحؿزخص  .٬ًِخ و

 .لٜ ػهٗ اإلٍالو َٖٔورّ" ػضًبٌ ثٍ ػفبٌ"نى ٚجقم  (9

 (طزٛن  ) أٔفك ِخٌٗ ٫ٍٟ طـ١ِٙ ؿ١ٕٛ ح١ٌٍّّٔٓ ِؼً غِٚس 

  ٚفٟ طٍه حألػٕخء ؿخءص لخفٍش فؤٔفك أِٛحٌٙخ رخٌىخًِ ٫ٍٟ ح١ٌٍٍّّٔٓ لل٢ ٗي٠ي فٟ ٫ٙي أرٟ رهعٚأٔفك ٫ٍٟ حٌفمَحء ٚحٌّلظخؿ١ٓ فمي كي

 ".ػهٗ ثٍ اثٗ ٝبنت"ؽت اهلل ٔهٍٕنّ نـ  (10 

  َٛ٬ٌٍٟ  ))" ه١زَ"فٟ ٠ ". ٫ٍٟ"فىخْ "  أل١٤٫ٓ حٌَح٠ش غيًح ٌَؿً ٠لزٗ حهلل ٌٍٚٓٛٗ " ك١غ لخي  ((أ٫ٍٓ حٌَٓٛي كذ حهلل ٌٍٚٓٛٗ

 .  ؽًُٛب ُػوٙذ ػهّٛنهقالفخ ثم هفٚٓب"  ثٍ أثٙ ٝبنتػهٗ"نى َٚؼٗ  (11 

   ١ٌزخ٬٠ٖٛ ،ٌىٕٗ وخْ ٠وظزت ُِٕٙ ٠ٚمٛي " ٫ؼّخْ"ر٬ي حٓظ٘ٙخى ٍٚفٞ حٌوالفش  ٌىٓ حٌٜلخرش  (ال كخؿش ٌٟ  رؤَِوُ  )أ٩َٓ حٌٕخّ

ٌٍّٛحفمش فزخ٬٠ٗ حٌٜلخرش ػُ ر٠ٛ٪ رخٌّٔـي .أَٛٚح ٫ٍٟ حهظ١خٍٖ فخ٤َٟ

 .ٔػلو ؽوّٕ ػهٙ انلَٛب" ػهٗ ثٍ أثٗ ٝبنت"ىْل  (12

 ٗر١ض حٌّخي اال ليٍ كخؿظٗ فىخْ ٠ظَن ِمَ حٌلىُ رخٌىٛفش ٠ٚظـٗ ٌىٛم ِٓ ح١٤ٌٓ ٚوخْ ٠وَؽ اٌٟ ٓٛق حٌىٛفش ٌز١٪ ػ١خر ِٓ ٌُ ٠ؤهٌ

 .(كَٛخ ٫ٍٟ أِٛحي ح١ٌٍّّٔٓ ُٚ٘ي فٟ حٌي١ٔخ  )١ٌ٘ظَٞ ٬٣خِٗ 
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 بم تفسر -االسؤال االول :

 االهمية الحضارية للوطن العربي 

 قيام العديد من الحضارات علي ارضة مثل  بسبب

 الحضارة الفرعونية القديمة في مصر  .1
 حضارة بالد العراق القديمة " بالد ما بين النهرين " .2
 حضارة بالد الشام  .3
 حضارة بالد اليمن  .4

 
 االهمية الدينية للوطن العربي 

  -بسبب :
المسيحية  –انه مهد للديانات السماوية الثالثة " اليهودية  .1

 االسالمية " ومنه انتشرت الي العالم  –
 توجد بة اماكن مقدسة يقصد الناس زيارتها مثل  .2

 الكعبة المشرفه بالسعودية   -
 المسجد االقصي ومسجد قبة الصخرة بفلسطين  -
 كنيسة المهد بفلسطين  -

 
 االهمية االقتصادية واالستراتيجة للوطن العربي 
 تنوع موارد الوطن العربي االستراتيجية 

  -بسبب:
تنوع مواردة االقتصادية بسبب تنوع االقاليم المناخية  .1

 والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية 
 وجود البترول والغاز الطبيعي علي ارضة  .2
طرق التجارة العالمية خالل العصور التاريخية تحكمة في  .3

 -المختلفة بسبب :
 موقعة المتوسط بين قارات العالم  -
اذرع مائية هامة ) البحر  3اشرافة علي  -

 الخليج العربي (  –البحر االحمر  –المتوسط 
ممرات مائية هامة زادت من  4تحكمة في  -

اهميتة االقتصادية واالستراتيجية ) مضيق 
مضيق  –مضيق باب المندب  –جبل طارق 

 السويس (  ةقنا –هرمز 
 

 تقسيم الوطن العربي الي دول مختلفة المساحة 
تعرض الوطن العربي الي  االستعمار االوروبي الذي قام  -بسبب :

بتقسيمة الي دول مختلفة في المساحة وعدد السكان تفصل بينها 
 حدود سياسية مصطنعة 

 اهمية االودية الجافة 

 -انها :حيث 

 تستخدم كطرق للمواصالت  .1
 يسهل الحصول منها علي المياة الجوفية  .2
 مثال ) وادي العالقي في مصر ( .3

 
 تكوين داالت ) جمع دلتا (االنهار 

عوامل التعرية النهرية التي عملت علي ترسيب المواد  -بسبب :
 العالقة بالمياة عند مصب النهر 

 
بي تكوين السهول الفيضية في الوطن العر 

التعرية المائية التي عملت علي نحت ونقل وترسيب المواد  -بسبب :
 العالقة بالمياة علي جانبي النهر 

 
 في الوطن العربي  اهمية السهول الساحلية 

سهول متنوعة الموارد واالستخدامات فبعضها صالح  -حيث انها :
 بعضها ملئ بالثروات المعدنيةللزراعة مثل سهول البحر المتوسط و

 مثل سهول البحر االحمر والخليج العربي ومصاد الطاقة 
 
 تكون الكثبان الرملية في الوطن العربي 

نحت الرياح للصخور ونقلها وارسابها مكونة اشكال سطح  -بسبب :
 متعددة منها الكثبان الرملية 

 
 اهمية السهول الفيضية 

حيث ان تربتها خصبة صالحة للزراعة وتربية الحيوانات لذلك يرتفع 
 بها الكثافة السكانية 

 
 جوانب الجبال المواجهة للرياح الممطرة تكون اغزر مطرا من
 الجوانب الداخلية 
 

بسبب اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء والقادمة من المسطحات 
 ذلك تسقط عليها االمطار المواجهة لها لالجبال المائية بجوانب 

 
 االهمية االقتصادية الشجار السنط 

 يستخرج منها الصمغ العربي 
 
 تعتبر السافانا حديقة حيوان طبيعية 

االفيال  –حيث يوجد بها انواع متعددة من الحيوانات مثل ) الزراف 
 النمور (  –
 
 انخفاض درجة الحرارة فوق المرتفعات في الوطن العربي 
لثلوج بعض قمم الجبال العالية بالوطن العربي تغطي ا 

بسبب شدة ارتفاعها عن مستوي سطح البحر , حيث ان كلما ارتفعنا 
درجة مئوية لذلك  1م انخفضت درجة الحرارة  150عن سطح البحر 

 نجدها يغطيها الجليد 
 مثال ) جبال لبنان (                

 
 يسود المناخ القاري مساحة كبيرة من الوطن العربي 

% ضمن االقليم 80بسبب وقوع مساحة كبيرة من الوطن العربي 
 المناخي الصحراوي ذات المناخ القاري 

 
 تدرج حشائش السافانا في الطول من الجنوب الي الشمال 

 اختالف تساقط كميات االمطار  -بسبب :
 
 سقوط االمطار صيفا علي جنوب غرب شبة الجزيرة العربية 

 بسبب وقوعة ضمن االقليم المناخي المداري ذات المطر الصيفي 
 
 الزيادة الطبيعية للسكان بالوطن العربي 

  -بسبب :
 ارتفاع معدل المواليد بصفة عامة  .1
 الوفيات بصفة عامة  لانخفاض معد .2

 
بي انخفاض معد الوفيات في الوطن العر 

  -بسبب :
 تحسن االحوال الصحية و تقديم الرعاية الطبية لالطفال  .1
 ارتفاع مستوي المعيشة  .2

 الجغرافيا -اوال :

 



 المراجعة النهائية                          دراسات اجتماعية                     الصف الثاني االعدادي
 

2 
 01281358724...إعداد / أستاذ احمد ربيع 

 ارتفاع معدل الوفيات في بعض دول الوطن العربي 
 بسبب الحروب والمجاعات 

 
 اختالف توزيع السكان ) كثافتهم ( في الوطن العربي من مكان

 الخر 
 اختالف العوامل المؤثرة في التوزيع والتي تتمثل في  -بسبب :
 –التضاريس  –العوامل الطبيعية ) موارد المياة والتربة  .1

 المناخ ( 
الصراعات  –العوامل البشرية ) االنشطة االقتصادية  .2

 النقل والمواصالت (  –والحروب 
 
 يفضل سكان اليمن ولبنان سكني الجبال 

 نتيجة االرتفاع بسبب اعتدال مناخها 
 
 تركز السكان في مناطق التعدين ومصادر الطاقة بالوطن العربي 

 توافر فرص العمل وارتفاع الدخل  -بسبب :
 
 ظهور المشكلة السكانية في الوطن العربي 

عدم العالقة الغير متوازنة بين عدد السكان والموارد  -بسبب :
 االقتصادية المتاحة 

 
 في الوطن العربي اختالف انماط السكان 

تنوع البيئات التي يعيشون فيها واختالف االنشطة  -بسبب :
 االقتصادية التي يمارسونها 

 
 تناقص عدد سكان البدو حاليا في الوطن العربي 

  -بسبب :
 هجرة اعداد كبيرة منهم الي القري والمدن المجاورة  .1
تحول اعداد كبيرة منهم الي العمل في التعدين واستخراج  .2

 البترول 
 قيام الدول العربية بتوطينهم بهدف تعمير الصحاري  .3

 
 تسعي الدول العربية لتقليل الهجرة من الريف الي المدن 

الحفاظ علي االراضي الزراعية وتجنبا لزيادة اعداد سكان  -بهدف :
 المدن الذي يؤدي الي ظهور العشوائيات 

 
 سكان الحضر في تزايد مستمر 

  -بسبب :
 الهجرة من الريف الي المدن  .1
 قيام المدن البترولية كما في دول الخليج العربي  .2
 وسورياانشاء الدول العربية للمدن الصناعية كما في مصر  .3

 
 ارتفاع نسبة االعالة في الوطن العربي 

  -بسبب :
 ارتفاع نسبة كبار السن  .1
 ارتفاع نسبة صغار السن  .2
 ارتفاع نسبة الملتحقين بالتعليم بالنسبة لعدد السكان  .3
 ارتفاع نسبة البطاله بين الشباب  .4

تركز السكان في الواحات 

زراعة وتربية توافر المياة الجوفية الصالحة لقيا ما ل  -بسبب :
 الحيوانات 

 

 

 اكتب ما تشير اليه كل عبارة مما يلي-السؤال الثاني :
الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول ) الموقع  .1

 الفلكي ( 
 الموقع بالنسبة لليابس والماء ) الموقع الجغرافي (  .2
الدولة الوحيدة التي تقع خارج نطاق الموقع الفلكي للوطن  .3

 العربي ) جزر القمر ( 
 ايران ) مضيق هرمز (  –ممر مائي تشرف عليه عمان  .4
اسبانيا ) مضيق حبل  –ممر مائي تشرف علية المغرب  .5

 طارق ( 
جيبوتي ) مضيق باب  –ممر مائي تشرف عليه اليمن  .6

 المندب ( 
االحمر شرقا الي المحيط  هضبة تمتد من جبال البحر .7

 االطلنطي غربا ) هضبة افريقيا الشمالية ( 
 هضبة تمتد جنوب شبة الجزيرة العربية ) حضرموت ( .8
 هضبة تمتد وسط  شبة الجزيرة العربية ) نجد (  .9

 هضبة تمتد شمال شبة الجزيرة العربية ) بادية الشام ( .10
 (  نحت الماء للصخور ونقلها وارسابها ) التعرية المائية .11
سهول كونتها االنهار عن طريق ترسيب المواد العالقة  .12

 بمياهها ) السهول الفيضية ( 
اراضي مستوية او شبة مستوية تمتد علي سواحل البحار  .13

 والمحيطات ) السهول الساحلية ( 
اراضي منخفضة في الصحراء يعيش بها السكان وتربي  .14

 بها الحيوانات ) الواحات ( 
مياة قديما ثم جفت ) االودية اودية كانت تجري بها ال .15

 الجافة ( 
حركات باطنية اصابت الصخور الصلبة فادت الي ارتفاع  .16

 بعضها وانخفاض البعض االخر ) الحركات االنكسارية ( 
سهول كونتها الرياح عن طريق النحت والترسيب    .17

 )السهول الصحراوية (
منطقة قليلة المطر تقع عند السفوح الداخلية للجبال ) ظل  .18

 لمطر ( ا
غابات تمو فوق المنحدرات الجبلية غزيرة المطر في اقليم  .19

 مناخ البحر المتوسط ) الغابات المعتدلة ( 
حشائش تنمو بين اقليم مناخ البحر المتوسط واالقليم  .20

 الصحراوي ) حشائش االستبس ( 
 حشائش تنمو في االقليم المداري ) السافانا (  .21
 اطلس (  جبالالعربي )جبال التوائة تقع في بالد المغرب  .22
مناطق تبعد عن المسطحات المائية تتميز بارتفاع درجات  .23

 الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء ) المناطق القارية ( 
اقليم مناخي يمتد علي االطراف الشمالة للوطن العربي   .24

 )اقليم البحر المتوسط (
        % من مساحة الوطن العربي80اقليم مناخي يشغل  .25

 لصحراوي (  ااالقليم  )
 اشجار نحصل منها علي الصمغ العربي ) السنط (  .26
 زيادة عدد السكان خالل فترة زمنية معينة ) نمو السكان (  .27
انتقال الفرد من مكان الخر بهدف العمل او االقامة     .28

 )الهجرة (
نسبة عدد السكان الي المساحة التي يقيمون عليها    .29

 )الكثافة السكانية ( 
توازنة بين عدد السكان والموارد االقتصادية العالقة الغير م .30

 المتاحة ) المشكلة السكانية ( 
سنوات   5من الدول التي تقوم بعمل تعداد سكاني كل  .31

 )االردن ( 
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سنوات   10من الدول التي تقوم بعمل تعداد سكاني كل  .32
 )مصر (  

 اقد الدول عمال للتعداد السكاني ) مصر ( .33
 ائيات ( منطقة تنشأ دون تخطيط ) العشو .34
عدد االفراد في سن العمل والقاردين علية سواء كانوا  .35

 يعملوا او يبحثون عن عمل ) قوة العمل ( 
الزيادة السكانية الناتجة عن الفرق بين عدد المواليد وعدد  .36

 الزيادة الطبيعية (   الوفيات )
اهمية المكان وقت الحرب والسلم واالزمات ) االهمية  .37

 االستراتيجية (
 

 ما النتائج المترتبة علي -الثالث : السؤال
 

 امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية من معظم الجهات 
احتفاظ الوطن العربي بشخصيتة العربية المميزة  -ترتب علي ذلك :

 بين االمم واالتصال بالعالم الخاارجي 
 
 الموقع الجغرافي للوطن العربي 

ان اصبح للوطن العربي اهمية اقتصادية  -ترتب علي ذلك :
 واستراتيجية 

 
اهمية موقع الوطن العربي االستراتيجة 

 تعرض الوطن العربي الي االستعمار االوروبي  -ترتب علي ذلك : 
 
 تعرض الوطن العربي لالستعمار االوروبي 

  -ادي ذلك الي :
 نهب خيرات الوطن العربي  .1
عربي الي دول مختلفة المساحة تقسيم الوطن ال .2

وعدد السكان تفصل بينها حدود سياسية 
مصطنعة , وقد نتج عن ذلك ظهور بعض 

  -المشكالت السياسية مثل :
 مشكلة فلسطين  -
 مشكلة جنوب السودان ودارفور  -
مشكلة بعض المدن المغربية مثل سبتة  -

 ومليلة 
 مشكلة بعض الجزر االماراتية  -

والنباتية في الوطن العربي ناخيةتنوع االقليم الم 

 تنوع مواردة االقتصادية -ترتب علي ذلك :

 تنوع مناخ الوطن العربي 

تنوع النبات الطبيعي وتنوع المحاصيل الزراعية في  -ترتب علي ذلك :
 الوطن العربي مما يساعد علي تكامل الدول العربية فيما بينها 

ليم المداري وقوع جنوب غرب شبة الجزيرة العربية ضمن االق 

 وقوع معظم جمهورية السودان في نطاق االقليم المداري 

ارتفاع درجة الحرارة صيفا مع سقوط االمطار  -ادي ذلك الي :
 واعتدال درجة الحرارة شتاء مع سيادة الجفاف

 تحكم الوطن العربي في ممرات مائية هامة 

ان زات من اهميتة االستراتيجة وتحكمة في طرق  -:ترتب علي ذلك
 التجارة العالمية خالل العصور المختلفة 

 تعرض الوطن العربي لحركات التوائية وانكسارية 

ترتب عليها ان اصابت الصخور الصلبة فادت  -الحركات االنكسارية :
 الي ارتفاع بعضها مكونة جبال وانخفاض بعضها االخر مكونة بحار 

 ادت الي تكوين سالسل جبلية مرتفعة  -ت االلتوائية :الحركا

 الثورانات البركانية في الوطن العربي 

 ظهور الجبال والهضاب البركانية مثل هضبة اليمن  -ترتب عليها :

 التعرية الهوائية في الوطن العربي 

 تكوين اشكال سطح متعددة مثل الكثبان الرملية 

لوطن العربي الزيادة الطبيعية للسكان في ا 

 ارتفاع معدل النمو السكاني في الوطن العربي  -ترتب علي ذلك :

 الصراعات والحروب في بعض دول الوطن العربي 

قلة عدد سكان هذة الدول حيث تقتل اعداد كبيرة  -ترتب علي ذلك :
منهم او تجبر اعداد منهم علي ترك بالدهم وتعد سوريا وفلسطين من 

 الدول العربية التي تعاني من الصراعات والحروب 

 هجرة السكان من الريف الي المدن 

  -يترتب علي ذلك :

 تناقص سكان الريف وتزايد سكان المدن  .1
ور المناطق العشوائية التي نشأت دون تخطيط حول ظه .2

المدن الكبري وتفتقر الي المرافق وتدني الخدمات 
االجتماعية والصحية وترتفع بها الكثافة السكانية بدرجة 

 كبيرة 
 

 اهتمام الدول العربية بنشر التعليم 
زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي في  -ادي ذلك الي :

 % من جملة السكان 65,5عربي الي ان وصلت الي الوطن ال
 
 تزايد عدد السكان بدرجة ال تتناسب مع الموارد االقتصادية للدولة 

 حدوث المشكلة السكانية 
 
 اهتمام الوطن العربي بشئون المرأه العربية 

  -اتاح لها المجتمع فرصا متميزة في :
زادت نسبة التحاق االناث بالتعليم االبتدائي الي  -التعليم : .1

% بعد ان كانت ضعيفة بسبب العادات والتقاليد 77
 الخاطئة التي كانت تمنع تعليم االناث 

بدأت نسبة مشاركة االناث في سوق العمل تزيد  -العمل : .2
 –الطبيبة  –بعد ان كانت ضعيفة فاصبح منهن ) المعلمة 

 عضو مجلس النواب (  –القاضية 
 

 ظهور المدن البترولية في بعض الدول العربية 
 التزايد المستمر العداد السكان في الحضر  -ترتب علي ذلك :

 
 تحسن االحوال الصحية وارتفاع مستوي المعيشة في الوطن

 العربي 
 لوفيات في الوطن العربي بشكل عامانخفاض عدد ا -ترتب علي ذلك:
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 اكمل العبارات االتية -السؤال الرابع :

ويفصل بينهم  اسيا واوروباتمتد اراضي الوطن العربي في قارتي  .1
  البحر االحمر

البحر المتوسط وجبال طوروس  الشماليحد الوطن العربي من  .2
 ومن الجنوب المحيط الهندي ودول وسط افريقيا 

من االماكن المقدسة في الوطن العربي التي يقصدها الناس  .3
للزيارة المسجد االقصي ومسجد قبة الصخرة و كنيسة المهد 

  السعودية , الكعبة المشرفة في بفلسطين
علي استقاللها حتي  فلسطين وبعض الجزر االماراتيةلم تحصل  .4

 االن 
جنوبا وخط طول  12عند تقاطع دائرة عرض  جزر القمرتقع  .5

 شرقا  44
  جزر القمردولة باكملها تقع المحيط الهندي هي دولة  .6
من الدول العربية التي تقع في الجناح العربي االسيوي فلسطين  .7

  سوريا , االمارات , السعودية , االمارات , العراق , الكويت,
مصر , تونس , الجزائر , من دول الجناح العربي االفريقي  .8

 المغرب , ليبيا , الصومال , السودان 
 بين البحر المتوسط والمحيط االطلنطي  جبل طارقيصل مضيق  .9

بين الخليج العربي وخليج عمان وبالتالي  هرمزيصل مضيق  .10
 المحيط الهندي 

  اليمنمن الدول العربية التي تشرف علي مضيق باب المندب  .11
  اسيا وافريقيا واوروباقارات هي  3يقع الوطن العربي وسط  .12
جبال زاجروس ,  الشمال الشرقييحد الوطن العربي من  .13

 كردستان 
في الجناح  10منهم  دولة 22يبلغ عدد دول الوطن العربي  .14

 دولة في الجناح العربي االسيوي  12العربي االفريقي , 
  مليون كم 13تبلغ مساحة الوطن العربي  .15
 رع مائية اذ 3يطل الوطن العربي علي  .16
 تحت اشراف عربي خالص  مضيق باب المندبيقع  .17
  جبل طارقتشرف اسبانيا والمغرب علي مضيق  .18
شكلة من المشكالت السياسية في الجناح العربي االسيوي م .19

  فلسطين
نتيجة الحركات االنكسارية , بينما نشأت جبال  الشام جبالنشأت  .20

 نتيجة الحركات االلتوائية التي حدثت للقشرة االرضية اطلس
 اطلس التلتتكون جبال اطلس من مجموعة سالسل جبلية اهمها  .21

 في الجنوب  الصحراء اطلسفي الشمال , 
 , نجد,  بادية الشاممن هضاب الجناح العربي االسيوي  .22

  حضرموت
    في ليبيا ,  واحة الكفرةمن امثلة الواحات بالوطن العربي  .23

 في مصر  واحة سيوة
تنقسم السهول في الوطن العربي الي فيضية وساحلية  .24

  صحراويةو
  اطلس,  عمان , كردستان في الوطن العربي الجبال االلتوائيةمن  .25
  االنكساريةتعد جبال الشام , البحر االحمر من الجبال  .26
 وسط جبال اطلس  هضبة الشطوطتقع  .27
  للبحر المتوسطعلي طول الساحل الشرقي تمتد جبال الشام  .28
تحصر جبال الشام عدة سهول تجري فيها انهار مثل نهر العاصي  .29

  لبنانوالليطاني في  سوريافي 
 جنوب شبة الجزيرة العربية  حضرموتتقع هضبة  .30
من السهول الساحلية الغنية بالموارد االقتصادية ومصادر الطاقة  .31

  البحر االحمر والخليج العربيسهول 
  ركانيةبالثورانات التكونت هضبة اليمن نتيجة  .32
 من العوامل الخارجية التي شكلت سطح االرض التعرية الهوائية .33

 بجبال الحجاز وعسيرتعرف جبال البحر االحمر في السعودية  .34
  جبال البحر االحمربينما تعرف في مصر والسودان باسم 

  مصروادي العالقي من امثلة االودية الجافة في  .35
من السهول الفيضية في الوطن العربي سهول نهري دجلة  .36

  العراقوالفرات في 
الموقع بالنسبة من العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي  .37

لدوائر العرض , التضاريس , البعد او القرب عن المسطحات 
 المائية 

 بالمناطق القارية تعرف المناطق الداخلية البعيدة عن تاثير البحر  .38
, بينما  الشتاءمطار في اقليم البحر المتوسط في فصل تسقط اال .39

  الصيفتسقط في االقليم المداري في فصل 
  المداريتنتمي معظم جمهورية السودان الي االقليم المناخي  .40
  كمية االمطارتتنوع النباتات الصحراوية حسب  .41
جنوب اقليم مناخ البحر المتوسط في  الصحراوييقع اقليم المناخ  .42

 بي الوطن العر
  اطلستنمو الغابات المعتدلة فوق جبال  .43
تنمو الحشائش المعتدلة بين اقليم مناخ البحر المتوسط واقليم  .44

  الصحراويالمناخ 
تدخل االجزاء الجنوبية الغربية في شبة الجزيرة العربية ضمن  .45

  المدارياقليم المناخ 
 الوطن العربي  جنوبتزداد  درجة الحرارة كلما اتجهنا  .46
  السافانائش الحارة باسم حشائش تسمي الحشا .47
  المداريةتنمو اشجار السنط في الغابات  .48
  التعرية الهوائيةتكونت الكثبان الرملية نتيجة  .49
من العوامل الطبيعية المؤثرة في توزيع سكان الوطن العربي  .50

  النقل والمواصالت البشرية, بينما من العوامل  المناخ
,  اليمنيعيش بعض سكان الوطن العربي علي الجبال كما في  .51

  لبنان
 فلسطينمن الدول العربية التي تعاني من الصراعات والحروب  .52

  وسوريا
, بينما من الدول  مصرمن الدول العربي التي لديها زيادة سكانية  .53

  سعوديةالالتي لديها نقص في عدد السكان 
 المواردديها فائض في دول الخليج العربي من الدول التي ل .54

  عدد السكانونقص في 
  وادي النيل بمصرترتفع الكثافة السكانية في  .55
 الجهات الساحلية في بالد الشامتتوسط الكثافة السكانية في بعض  .56

  شمال افريقيا, 
  الحار والجافيقل السكان في المناطق ذات المناخ  .57
  مصرمن الدول التي يرتفع بها معدل البطاله  .58
  الرعويةتنخفض الكثافة السكانية في المناطق  .59
  الرعييعمل اغلبية البدو الرحل بحرفة  .60
 % من سكان الوطن العربي 55يمثل سكان المدن  .61
  الزراعةيعمل اغلبية سكان الريف بحرفة  .62
 نسبة االعالة بين سكان الوطن العربي  تزداد .63
 من القيم التي تجمع بين العرب  لتسامحا,  المواطنة .64
  االردنفي سنوات  5تعداد سكاني كل تجري  .65
  بقله المرافق وتدني الخدماتتتسم المناطق العشوائية  .66
  النمو السكانيزيادة عدد السكان خالل فترة زمنية معينة هي  .67
التي تؤثر علي  العوامل الطبيعيةتعتبر التضاريس والمناخ من  .68

 توزيع السكان 
 % من جملة السكان في الوطن العربي  45يمثل الريفيون نسبة  .69
  بالزيادة الغير طبيعيةالزيادة السكانية الناتجة عن الهجرة تعرف  .70
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 ما العالقة بين كال من -السؤال الخامس :

 
  اتجاة الكتل الجبلية وتوزيع كمية المطر في الوطن العربي 

يؤثر اتجاة الكتل الجبلية في توزيع كمية االمطار حيث ان 
الخارجية المواجهة للرياح الممطرة تكون اغزر مطرا  السفوح

من السفوح الداخلية الواقعة في ظل المطر وذلك بسبب اصطدام 
الرياح المحملة ببخار الماء والقادمة من المسطحات المائية 

 .بجوانب الجبال المواجهة لها 
 
 التعرية الهوائية وتشكيل سطح االرض في الوطن العربي 

الهوائية بفعل الرياح علي نحت الصخور تعمل التعرية 
  .وارسابها مكونة اشكال تضاريسية متعددة مثل الكثبان الرملية

 
 االنهار والسهول الفيضية 

حيث ان  االنهار  عملت علي تكوين السهول الفيضية عن  
 .طريق ترسيب المواد العالقة بمياهها علي جانبي النهر

 
ن العربي التضاريس ودرجة الحرارة في الوط 

متر فوق مستوي سطح البحر  150حيث ان كلما ارتفعنا 
انخفضت درجة الحرارة درجة واحدة مئوية , لذلك نجد ان 

 .بعض القمم الجبلية يغطيها الجليد مثل جبال لبنان 
 
 التضاريس وتوزيع السكان 

 حيث ان 
 .في المناطق السهلية لقيام الزراعة  -يتركز السكان : .1
 .فوق المرتفعات  -يقل السكان : .2

 المناخ وتوزيع السكان 

  -حيث ان :

في المناطق ذات المناخ المعتدل  -يتركز السكان : .1
 .الممطر 

 .في المناطق ذات المناخ الحار والجاف  -يقل السكان : .2

 موارد المياة والتربة وتوزيع السكان 

  -حيث ان :

  -:يتركز السكان في  .1
 مجاري االنهار  السهول الفيضية حول -
 اماكن سقوط االمطار  -
 مناطق المياة الجوفية ) الواحات (  -

  -يقل السكان في : .2
 المناطق الصحراوية لندرة المياة  -

 
 الصراعات والحروب وتوزيع السكان 

 تؤثر الصراعات والحروب علي توزيع السكان
 حيث انها تؤدي الي 

 قتل اعداد كبيرة من السكان  .1
 اجبار اعداد كبيرة من السكان علي ترك بالدهم  .2

 النقل والمواصالت وتوزيع السكان 

توافر وسائل النقل والمواصالت وتمهيد الطرق من  -حيث ان :
 العوامل التي تجذب السكان لالقامة والعمل واالستقرار 

 فئة صغار السن ونسبة االعالة في الوطن العربي 

 السن زادت نسبة االعالة والعكسكلما ارتفعت نسبة فئة صغار 

 

 قارن بين كال مما يلي -السؤال السادس :

 جبال الشام –جبال البحر االحمر  –جبال اطلس 

وجة 
 المقارنة

 جبال الشام  جبال البحر االحمر  جبال اطلس

سبب 
 النشأه

حركات  حركات انكسارية  حركات التوائية 
 انكسارية

االمتداد 
 والتكوين

تمتد من الغرب 
 3الي الشرق في 
 –دول  المغرب 

 تونس   –الجزائر 
وتتكون من 

سالسل جبيلية 
اهمها اطلس التل 

في الشمال 
واطلس 

الصحراء في 
الجنوب 

وتحصران بينهم 
 هضبة الشطوط 

تمتد علي جانبي 
البحر االحمر 

وتعرف في الجناح 
االفريقي بجبال 

البحر االحمر وفي 
الجناح االسيوي 

وعسير في  بحجاز
السعودية 

ومرتفعات اليمن 
 في اليمن 

تمتد علي طول 
الساحل 

الشرقي للبحر 
المتوسط 

وتحصر بينها 
عدة سهول 
تجري بها 
انهار مثل 

العاصي في 
سوريا 

والليطاني في 
 لبنان 

 

الساحلية السهول -السهول الفيضية 

وجة 
 المقارنة

 السهول الساحلية  السهول الفيضية 

 المفهوم

اراضي مستوية او شبة 
مستوية كونتها االنهار 

عن طريق ترسيب المواد 
العالقة بمياهها علي 

 جانبي النهر 

اراضي مستوية او 
شبة مستوية مختلفة 

االتساع تمتد علي 
سواحل البحار 

 والمحيطات 

 المميزات

تربتها خصبة صالحة 
للزراعة لذلك يرتفع بها 

 الكثافة السكانية 

متنوعة الموارد 
االستخدامات فبعضها و

صالح للزراعة 
وبعضها االخر ملئ 
بالثروات المعدنية 

 ومصادر الطاقة 

 االمثلة

سهول نهر النيل بمصر 
 والسودان 

سهول نهري دجلة 
 والفرات بالعراق  

 سهول البحر المتوسط 
 سهول البحر االحمر

 سهول الخليج العربي
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 االودية الجافة –الواحات 

 

وجة 
 المقارنة

 االودية الجافة الواحات

 المفهوم

اراضي منخفضة في 
الصحراء صالحة 
للحياة وتعتمد علي 

من المياة الجوفية 
 االبار والعيون

اودية كانت تجري بها 
 المياة قديما ثم جفت

 االهمية

توجد بها اراضي 
خصبة صالحة للزراعة 

 -وبالتالي:
يعمل سكانها بالزراعة 

 وتربية الحيوانات
 

 للمواصالت تستخد كطرق
يسهل الحصول منها علي 

 المياة الجوفية

 االمثلة
 واحة سيوة بمصر
 واحة الكفرة بليبيا

 وادي العالقي بمصر

 
 االقليم المداري –االقليم الصحراوي  –اقليم البحر المتوسط 

 المداري  الصحراوي  البحر المتوسط    المقارنة

الموقع 
 الجغرافي

في االطراف 
الشمالية للوطن 
العربي المطلة 

علي سواحل البحر 
المتوسط , في 

اجزاء من مصر 
والجزائر والمغرب 

 وليبيا 

بين اقليم 
البحر 

المتوسط 
شماال واالقليم 

المداري 
جنوبا , يمثل 

%من 80
مساحة 

 الوطن العربي 

يقع جنوب 
الوطن العربي 

  -في :
 معظم السودان 
 جنوب موريتانيا

 لصومال وسط ا
جنوب غرب 
شبة الجزيرة 

 العربية 

الخصائص 
 المناخية

ترتفع  -صيفا :
 درجة الحرارة 

تعتدل  -شتاء :
درجة الحرارة 

 وتسقط االمطار 

مناخ  -صيفا :
قاري شديد 

الحرارة 
 خاصة بالنهار 

مناخ  -شتاء :
قاري شديد 

البرودة 
  خاصة بالليل 

ترتفع  -صيفا :
درجة الحرارة 

 وتسقط االمطار 
تعتدل  -شتاء :

درجة الحرارة 
 ويسود الجفاف 

النبات 
 الطبيعي

 -غابات معتدلة :
تنمو فوق 

المنحدرات الجبلبة 
الغزيرة االمطار 

مثل اطلس والشام 
 و  العراق

  -اهم االشجار :
 البلوط الفليني 

 الزيتون 
االرز ) اتخذنة 

 (لبنان شعارا لها 
 -حشائش معتدلة :
تعرف باالستبس 
وتنمو بين اقليم 
البحر المتوسط 

واالقليم 
 الصحراوي   

نباتات تنمو 
حسب كمية 

االمطار فتنمو 
الحشائش 

القصيرة في 
المناطق 

القليلى المطر 
والنباتات 
الشوكية 

والصبار في 
المناطق نادرة 

 المطر 

 -غابات مدارية :
تشبة الغابات 

االستوائية واهم 
 اشجارها السنط 

 
حشائش حارة 

)السافانا ( 
وتتدرج في 
الطول من 

الجنوب الي 
الشمال حسب 
 كمية االمطار 

 الحيوانات

 الماعز –االغنام 
وتربي علي 

 حشائش االستبس 
 

 الزواحف 
 االبل 

 الغزالن 

 االفيال  -الزراف 
 النمور  –االسود 

يش في وتع
 حشائش السافانا

 
 
 السعودية  –المشكلة السكانية في مصر 
 

 المشكلة السكانية في مصر 
المشكلة السكانية في 

 االسعودية

 سببها
وجود فائض سكاني مع قلة 

 الموارد االقتصادية

وجود نقص سكاني مع 
زيادة في الموارد 

 االقتصادية

اثارها 
 السلبية

 القوي العاملةعجز في  ارتفاع معدل البطالة

كيفية 
 حلها

نشر الوعي بخطورة  -1
الزيادة السكانية في دول 

 الفائض السكاني
توفير الموارد المالية  -2

القامة مشاريع كبري في 
 دول الفائض

تشجيع انتقال  القوي  -3
العاملة الي دول العجز 

 السكاني

توفير القوي العاملة  -1
للعمل بها من الدول التي 

 انيفائض سكلديها 
استخدام التكنولوجيا  -2

الحديثة التي تستخدم ايدي 
 عاملة قليلة

 
 الحضر  –الريفيون  –البدو 

 الحضر  الريفيون  البدو الرحل  

 سكان المدن  سكان الريف  سكان الصحاري  

الحرف 
التي 

يعملوا 
 بها

الرعي , لذلك 
يعيشون حياة تنقل 

 وترحال 

الزراعة وتربية 
الحيوانات وما 
يتصل بها من 

 اعمال 

الصناعة 
والتجارة 

 والخدمات 

 نسبتهم

نسبة قليلة من 
سكان الوطن 

العربي , وهم في 
 تناقص مستمر 

% من 45نحو 
سكان الوطن 

العربي وهم في 
 تناقص مستمر 

% 55نحو 
من سكان 

الوطن العربي 
وهم في تزايد 

 مستمر 

 

 

 دلل علي صحة العبارات االتية  -:بعالسؤال السا
 
 قامت العديد من الحضارات القديمة علي ارض الوطن العربي 

   -حيث قامت العديد من الحضارات القديمة مثل :  

 الحضارة الفرعونية القديمة في مصر  .1
 حضارة بالد العراق القديمة " بالد ما بين النهرين " .2
 حضارة بالد الشام  .3
 حضارة بالد اليمن  .4

 
 للهجرة تاثير علي النمو السكاني 

حيث يزيد عدد السكان في الدول المستقبلة للمهاجرين كما في دول 
 الخليج العربي 
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 تؤثر االنشطة االقتصادية كعامل بشري في توزيع السكان بالوطن
 العربي 
  -حيث :
 يتركز السكان في  .1

 المناطق الزراعية  -
 المناطق الصناعية كما في القاهرة  -
 مناطق التعدين واستخراج الطاقة  -

المناطق الرعوية كما في الصحاري  -يقل السكان في : .2
 العربية 

 
 تؤثر وسائل النقل والمواصالت وتمهيد الطرق في توزيع السكان 

حيث ترتفع الكثافة السكانية في المناطق التي تتوافر بها وسائل 
سكان لالقامة المواصالت والطرق الممهدة الن ذلك يؤدي الي جذب ال

 واالستقرار والعمل 
 
 تعد المناطق العشوائية من اهم مشكالت المدن الكبري 

  -حيث :
 تنشأ دون تخطيط حول وداخل المدن الكبري  .1
 الصحية واالجتماعية  تفتقر الي المرافق وتتدني الخدمات .2
 ترتفع فيها الكثافة السكانية بشكل كبير  .3

 للمرأه مكانة متميزة في الوطن العربي 

  -حيث  حصلت علي حقوقها في الفترة االخيرة حيث  في : 
زادت نسبة التحاق االناث بالتعليم االبتدائي الي  -التعليم : .1

% بعد ان كانت ضعيفة بسبب العادات والتقاليد 77
 الخاطئة التي كانت تمنع تعليم االناث 

بدأت نسبة مشاركة االناث في سوق العمل تزيد  -العمل : .2
 –الطبيبة  –بعد ان كانت ضعيفة فاصبح منهن ) المعلمة 

 عضو مجلس النواب (  –القاضية 

 عرف ما يلي -: ثامنالسؤال ال

موقع 
 الفلكي

 الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض

موقع 
 جغرافي

 الموقع بالنسبة لليابس والماء

اهمية 
 استرتيجية

 االهمية وقت الحروب واالزمات والسلم

حركات 
 التوائية

 حركات باطنية ادت الي تكوين سالسل جبلية مرتفعة

حركات 
 انكسارية

حركات باطنية اصابت الصخور فادت الي ارتفاع 
 بعضها مكونة الجبال وانخفاض بعضها مكونة بحار

التعرية 
 المائية

 وارسابهانحت الماء للصخور ونقلها 

التعرية 
 الهوائية

 نحت الرياح للصخور ونقلها وارسابها

جبال 
 التوائية

جبال نشأت نتيجة الحركات االلتوائية التي تعرضت لها 
 طبقات القشرة االرضية

جبال 
 انكسارية

جبال نشأت نتيجة حدوث انكسار في طبقات القشرة 
 االرضية

 واحات

للحياة وتعتمد اراضي منخفضة في الصحراء صالحة 
علي المياة الجوفية من االبار والعيون توجد بها 

 -اراضي خصبة صالحة للزراعة وبالتالي:
 يعمل سكانها بالزراعة وتربية الحيوانات

 اودية كانت تجري بها المياة قديما ثم جفت اودية جافة

 سهول
اراضي سهلية منبسطة من سطح اليابس تتميز 

 باستواء سطحها

سهول 
 ساحلية

اراضي مستوية او شبة مستوية مختلفة االتساع 
 تمتد علي سواحل البحار والمحيطات

سهول 
 فيضية

اراضي مستوية او شبة مستوية كونتها االنهار 
عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياهها علي 

 جانبي النهر

سهول 
 صحراوية

سهول كونتها الرياح عن طريق النحت او االرساب 
 سهول صخرية وارسابات رملية -وانواعها :

المناطق 
 الساحلية

المناطق المطلة علي المسطحات المائية ) البحار 
 المحيطات ( وتتميز بالمناخ المعتدل –

المناطق 
 القارية

المناطق البعيدة عن تاثير المسطحات المائية 
كالمناطق الصحراوية وتتميز بارتفاع درجة 

 الشتاءالحرارة في الصيف وانخفاضها في 
 زيادة عدد السكان خالل فترة زمنية معينة نمو سكاني

زيادة 
 طبيعية

الزيادة الناتجة عن الفرق بين عدد المواليد وعدد 
 الوفيات

زيادة غير 
 –طبيعية 
 الهجرة

انتقال  الفرد من مكان الي اخر بغرض العمل 
 واالقامة ) الزيادة الناتجة عن هجرة السكان (

كثافة 
 سكانية

 عدد السكان الي المساحة التي يقيمون عليها نسبة

مناطق 
 عشوائية

منطقة تنشأ حول المدن الكبري او داخلها دون 
 تخطيط , وتفتقر الي المرافق والخدمات

 قوة العمل
عدد االفراد في سن العمل والقادرين علية سواء 

 كانوا يعملوا او يبحثون عن عمل
 

 ماذا يحدث إذا -:السؤال التاسع

 لم تمتد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية 

لم يحتفظ الوطن العربي بشخصيتة العربية المميزة بين  .1
 االمم 

 لم يتصل بالعالم الخارجي  .2

 لم يتعرض الوطن العربي لالستعمار االوروبي 

 لم يتم نهب خيرات الوطن العربي  .1
لم يتم تقسيم الوطن العربي الي دول مختلفة في المساحة  .2

 السكان تفصل بينها حدود سياسية مصطنعة وعدد 

 لم يتعرض الوطن العربي لحركات التوائية 

 لم تكوين سالسل جبلية مرتفعة 

) كان مناخ الوطن العربي علي وتيرة واحدة ) نمط واحد 

لم تتنوع النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية ولم يحدث تكامل بين 
 الدول العربي فيما بينها 

 كانت الرياح الممطرة موازية للكتل الجبلية 

 لم تصطدم بالجبال ولم يسقط ما بها من امطار
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 توغلت التاثيرات البحرية في المناطق الداخلية بالوطن العربي 

اصبحت المناطق الداخلية مناطق ممطرة , غير قارية في مناخها من 
 .حيث التطرف في درجة الحرارة 

زيع السكان , الموارد االقتصادية المتاحة اصبح هناك توازن بين تو
 في الوطن العربي 

 في الوطن العربي . لم تحدث المشكلة السكانية 

هجرة السكان من الريف الي  اصدرت الدول العربية قوانين تمنع
 المدن

 -لم :

 تزيد اعداد الهجرة  من الريف الي المدن  .1
 يزداد عدد السكان في المدن ويقل في الريف  .2
 تظهر مشكلة العشوائيات في المدن  .3
 تقل العمالة الزراعية في الريف  .4

 
 زاد السكان وقلت الموارد في دولة ما 

 سوف تحدث المشكلة السكانية والتي تؤدي الي حدوث البطالة .

 الخريطة  -: عاشرالسؤال ال

 امامك مجموعة من الخرائط اكتب ما تدل علية االرقام 

 البحر المتوسط  .1

 مضيق جبل طارق  .2

 المحيط الهندي  .3

 جبال زاجروس  .4

 دولة الجزائر  .5

 دائرة االستواء  .6

 

 البحر المتوسط  .1
 المحيط االطلنطي  .2
 دولة السودان  .3
 مضيق باب المندب  .4
 دولة مصر  .5
 مضيق جبل طارق  .6
 البحر االحمر  .7
 دولة العراق  .8
 دولة موريتانيا  .9

 المحيط الهندي  .10
 االقليم المداري  .11
 المتوسطاقليم البحر  .12

 
 خرائط يجيب عليها الطالب

 امامك خريطة صماء للوطن العربي حدد عليها االقاليم التالية (  1) 
 

اقليم البحر  .1
 المتوسط 

االقليم  .2
 الصحراوي 

 االقليم المداري  .3
 
 
 

 امامك خريطة صماء للوطن العربي حدد عليها ما يلي (  2) 
 جبال اطلس  .1
 جبال الحجاز وعسير  .2
 جبال زاجروس  .3
 جبال بالد الشام  .4
 هضبة الشطوط  .5
 دولة السودان  .6
 مضيق هرمز  .7
 هضبة نجد  .8
 هضبة حضرموت  .9

 هضبة بادية الشام  .10
 مرتفعات البحر االحمر  .11
 دولة الصومال  .12
 نهر النيل  .13
 اقليم البحر المتوسط  .14
 االقليم الصحراوي  .15
 نهري دجلة والفرات  .16
 مرتفعات اليمن  .17
 جبال طوروس  .18
 دولة المغرب  .19
 دولة تونس  .20
 هضبة افريقيا الشمالية  .21
 دولة ليبيا  .22
 قناة السويس .23
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 بم تفسر -السؤال االول :

 
 ساد النظام القبلي في شبة الجزيرة العربية قبل االسالم 

النها كانت عبارة عن قبائل متفرقة ولكل قبيلة شيخ يحكمها 
 وقانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد 

 
 كان اهل مكة اكثر سكان سبة الجزيرة العربية مكانة تجارية 

  -النهم قاموا بتنظيم رحلتين هما :

 رحلة الشتاء الي بالد اليمن  .1
 رحلة الصيف الي بالد الشام  .2

 كانت االسواق في شبة الجزيرة العربية ذات مكانة تجارية 

 شهرة اسواق عكاظ وذي المجاز في شبة الجزيرة العربية 

 النها كانت ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء وليست للتجارة فقط 

 كان العالم في حاجة الي مجئ محمد علية الصالة والسالم 

  -لكي :

 يرشد الناس الي عبادة هللا الواحد  .1
 ينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة  .2

( 570سمي العام الذي ولد فية الرسول بعام الفيل ) م 

الن في هذا العام حاول ابرهة الحبشي حاكم اليمن هدم الكعبة 
 بجيش كبير من الفيلة ولكن هللا حفظ بيتة واهلك ابرهة وجيشة 

 محاولة ابرهة الحبشي هدم الكعبة 

عرب عن زيارتها وتعظيمها , ولكي يتجهوا الي للكي يصرف ا
 كنيستة التي بناها بارض اليمن 

ن يرسلوا ابناءهم لمرضعات في كان من عادات اشراف مكة ا
 البادية ) الصحراء ( 

 ارسال الرسول الي ديار بني سعد بالبادية 

  -الن العيش في البادية يكسبهم :

 رجاحة العقل  –قوة البنيان  –فصاحة اللسان 

 لقب الرسول بالصادق االمين 

الن هللا حفظة من كل سوء او انحراف طوال فترة شبابة حيث 
 –االمانة  –رجاحة العقل  –الطهارة  –العفة  -عرف عنة :

 الصدق فلقبوة )بالصادق االمين (

 حرصت السيدة خديجة علي ان يتاجر الرسول بمالها 

لرسول , لذلك ارسلت اليه لكي يخرج بسبب ما سمعتة عن ا
 تاجرا بمالها الي بالد الشام مع غالمها ميسرة فقبل ذلك 

 اهمية دار االرقم بن ابي االرقم في االسالم 

حيث اختارة الرسول للمسلمين لكي يتعلموا فية مبادئ الدين 
 االسالمي ويتدراسونه فيما بينهم فكانت اول مدرسة في االسالم 

 رفضت قريش دعوة الرسول وحاربتها منذ اللحظة االولي 

  -الن :

قريش ظنت ان الدعوة تهدد مصالحها ومكانتها بين  .1
 القبائل العربية 

 الدعوة تخالف دين ابائهم واجدادهم  .2

 اختيار الرسول الحبشة لهجرة المسلمين 

بسبب اشتداد ايذاء قريش للنبي واصحابة فامرهم الرسول  
 بالهجرة اليها ,الن ملكها النجاشي ال يظلم عنده احد 

 ) تسمية ابو بكر ب)الصديق 

الن ابو بكر صدق ما قاله الرسول عن رحلة االسراء والمعراج 
 في حين ان قريش قد كذبتة 

 عرض الرسول نفسة علي الوفود في موسم الحج 

لكي يدعوهم الي االسالم ويطلب منهم النصرة والمساعدة لتبليغ 
 رسالة ربه للناس اجمعين 

ثرب بعد بيعة العقبة الثانية ارسال مصعب بن عمير الي ي 

 ليعلم الناس في يثرب امور دينهم فكان اول سفير في االسالم 

 نجاح خطة الرسول للهجرة الي يثرب 

  -بسبب عدة عوامل هي :

 توفيق هللا وعنايتة برسوله الكريم  .1
 التخطيط الجيد لالمر  .2
 السرية التامة  .3
 اختيار القادرين علي تنفيذ  الخطة  .4

 الرسول المسجد في المدينةاقام 

 كان المسجد من اهم االسس لبناء دولة االسالم في المدينة 

  -ليكون :

 مقرا للحكم  .1
 دارا للعبادة  .2
 مدرسة لتعاليم مبادئ الدين االسالمي  .3

 اخي الرسول بين المهاجرين واالنصار في المدينة 

 لكي يسود الحب و االخاء والتعاون  بين المسلمين 

 التاريخ -ثانيا :
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 إصدار الرسول لصحيفة المدينة 

 -:لكي

يحدد حقوق وواجبات وعالقة كل من يقيم في المدينة  .1
 , كما يحدد عالقتهم بمن هم خارجها 

يامن جانب اليهود ) اخطر فئة في المدينة ( فوضع  .2
 نصوص امنهم فيها علي 

 دينهم  -
 اموالهم  -
 دور عبادتهم  -

بشرط ان يتعاونو مع المسلمين في حماية 
 من اي عدوان المدينة

  
 خروج المسلمين الي غزوة بدر 

  -بسبب :
عض اموال المسلمين التي اراد الرسول استرداد ب .1

استولت عليها قريش , فاقترح علي اصحابة انتظار 
 قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام 

عندما علم ) ابو سفيان ( قائد القافلة غير الطريق  .2
 ,فنجا بالقافلة من ايدي المسلمين 

وعلي الرغم من ذلك اصر زعماء قريش علي قتال  .3
 المسلمين والقضاء عليهم 

 تحول نصر المسلمين الي هزيمة في غزوة احد 

بسبب مخالفة الرماه اوامر الرسول وتركوا اماكنهم لجمع الغنائم 
فاستغل خالد ابن الوليد ذلك الفرصة فاستدار من خلف الجبل 

ن فتحول النصر الي وانقض بجيش المشركين علي المسلمي
 هزيمة 

 مبايعة الرسول اصحابة علي قتال المشركين يوم الحديبية 

بسبب تاخر عثمان بن عفان في العودة من قريش واشيع انه 
قتل فقام الرسول بمبايعة اصحابة علي قتال قريش وعرفت هذة 

 البيعة ببيعة ) الرضوان ( ولكن سرعان ما عاد عثمان .

 يعد صلح الحديبية نصرا مبيا للمسلمين 

حيث كان من نتائجة ان بدء الرسول في ارسال الرسل الي ملوك 
ورؤساء العالم يدعوهم الي االسالم , فكان هذا الصلح فتحا 

 مبينا للمسلمين 

 قيام الرسول بغزوة خيبر 

الن الرسول اراد ان يأمن شر اليهود وغدرهم بفتح مدينة خيبر 
  -: النها كانت

 مركزا للمؤامرات والدسائس والغدر والخيانة  .1
مأوي لمثيري الشغب من اليهود ) الذين يحرضوا  .2

 القبائل علي قتال الرسول واصحابة ( 

 

 تعد غزوة حنين درسا مهما للمسلمين 

حنين شعروا بقوتهم وذلك لكثرة  يطريقهم الالن المسلمين في 
عددهم وعدتهم ولكن عندما وصلوا الي حنين , انقض عليهم 
العدو فتراجعوا وتفرقوا ولكن الرسول ثبت وامر عمه العباس 
بان ينادي في المسلمين فاجتمعوا وقاتلوا عدوهم ,فتعلموا ان 

 انما النصر من هللا النصر ال ياتي بكثرة العدد والعدة فقط 

 هـ8الرسول مكة فتح 

بسبب نقض قريش عهدها مع الرسول ) صلح الحديبية ( 
وتحالفت مع قبيلة بكر ضد قبيلة خزاعة ) حلفاء المسلمين ( 

 وقاتلوهم وهم امنون مطمئنون 

 قيام الرسول بغزوة تبوك 

 عداد الروم جيشا كبيرا لقتال المسلمين والقضاء عليهم إبسبب 

 تسمية الخلفاء الراشدين بهذا االسم 

النهم جاءوا بعد الرسول وتولوا امور  -: الخلفاء .1
 المسلمين في دينهم ودنياهم 

النهم ساروا علي نهج الرسول واهتدوا  -: الراشدون .2
 بهدية واستكملوا مسيرتة في بناء الدولة االسالمية 

بكر الصديق للخالفة  اختيار ابي 

  -لالسباب التالية  :

 كان اول من اسلم من الرجال  .1
 ليصاحبة في الهجرة الي يثرب   اختارة الرسول .2
 جاهد بنفسة وماله واوالدة من اجل رفعة االسالم  .3
 شارك مع الرسول في كل غزواتة  .4
 جعله الرسول اماما للمسلمين في الصالة اثناء مرضة  .5
 كان اكبر الصحابة سنا عندما مرض الرسول  .6

بكر بعدم ارسال جيش اسامة  افة ابنصح بعض الصحابة الخلي 

 بسبب حاجة الدولة اليه في مواجهة خطر المرتدين 

 تعرضت االمه االسالمية للخطر بعد وفاه الرسول 

 حيث ارتد البعض عن االسالم فــــ

 امتنعت بعض القبائل عن دفع الزكاة  .1
 ادعي البعض النبوة امثال مسيلمة الكذاب  .2

 جمع ابي بكر الصديق  للقران الكريم 

بسبب استشهاد الكثير من حفظة القران اثناء حرب المرتدين , 
لذلك اشار عمر بن الخطاب علي ابي بكرالصديق بجمع القران , 

فامر ابو بكر ) زيد بن ثابت ( احد كتاب الوحي بجمع القران 
 ممن يحفظة وتم وضعة في صحائف 
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 طاب بالفاروق لقب الرسول عمر بن الخ 

 النة فرق بين الحق والباطل 

 امر الخليفة عمر بن الخطاب قادة الفتح االسالمي في البالد
 التي فتحوها بإنشاء مدن جديدة 

 لكي تكون مكانا يجمع المسلمين وجيوشهم ومن اهم هذة المدن 

 بالعراق  -البصرة والكوفة : .1
 بمصر  -الفسطاط : .2

 مصر في بداية االمرتردد عمر بن الخطاب في فتح 

بسبب انشغال جيوش المسلمين بمطاردة الفرس والروم , ولكن 
 بعد ذلك وافق علي فتح مصر 

 رغبة عمرو بن العاص في فتح مصر 

 الشام  هم فيلتكون عونا لهم وتامينا لفتوحات

 اهمية معركة نهاوند 

 حيث كان من نتائجها 

 انتصارا المسلمين وهزيمة الفرس  .1
 ة الفرس , ولذلك سميت بمعركة فتح الفتوح انتهاء دول .2

شارك عثمان بن عفان في كل غزوات الرسول عدا غزوة بدر 

 عدم حضور عثمان بن عفان غزوة بدر  

 بسبب مرض زوجتة فجلس بجوارها بأمر من الرسول 

 امر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وبعض الصحابة بكتابة
 القران في مصحف واحد 

الن الناس بدءوا يختلفون في قراءة القران وذلك  .1
 لدخول الكثير من غير العرب في االسالم 

العرب والبالد  حتي تتوحد قراءة القران في كل قبائل .2
 المفتوحة 

قام ) عثمان بن عفان ( بتوزيع نسخ من القران الكريم  .3
 علي كل البالد االسالمية 

 انشاء اول اسطول بحري اسالمي في خالفة عثمان بن عفان 

 لصد هجمات الروم علي سواحل  مصر وبالد الشام 

امر عثمان بن عفان معاوية بفتح جزيرة قبرص 

 فتح جزيرة قبرص 

 بهدف وقف هجمات الروم علي سواحل  مصر وبالد الشام 

 شارك علي بن ابي طالب الرسول في كل غزواتة عدا تبوك 

 عدم مشاركة علي بن ابي طالب في غزوة تبوك 

 الرسول استخلفة علي اهل المدينة الن 

 اطلق علي علي بن ابي طالب لقب اول فدائي في االسالم 

 حيث نام في فراش الرسول يوم الهجرة  لينخدع المشركين 

 نقل علي بن ابي طالب مقرالخالفة من المدينة الي الكوفة
 بالعراق

حتي يسهل من خاللها االنتقال الي المدن االسالمية الجديدة نظرا 
 التساع الدولة االسالمية بعد كثرة الفتوحات 

ة طقام علي بن ابي طالب بتنظيم الشر 

  -بهدف :

 المحافظة علي امن وسالمة المواطنين  .1
 مالحقة الجناة والمفسدين والخارجين علي القانون  .2

 تنسب هذة االعمال ؟الي من  -السؤال الثاني :

 من هو ؟

 ابرهة الحبشيم  570حاول هدم الكعبة عام  .1
طاف بالرسول حول الكعبة واسماه محمد             .2

  عبد المطلب جد الرسول
سنوات         4مرضعة الرسول التي قام عندها  .3

  حليمة السعدية
تولي تربية الرسول بعد وفاة امة                      .4

  الرسول عبد المطلب جد
طمان الرسول واخبرة بانه سيكون نبي هذة االمة  .5

 ورقة بن نوفل
كان علي دين ابراهيم وعالما باالنجيل واخبر الرسول  .6

   ورقة بن نوفلبانه سيكون نبي هذة االمة 
جاء الي الرسول ليخبرة بان هللا كلفة بحمل رسالة  .7

  جبريل علية السالماالسالم الي الناس 
  السيدة خديجةاول من اسلمت من النساء  .8
  ابو بكر الصديقاول من اسلم من الرجال  .9

  علي بن ابي طالباول من اسلم من الصبية  .10
  زيد بن حارثةاول من اسلم من الموالي  .11
 االرقم بن ابياقيم في دارة اول مدرسة في االسالم  .12

  االرقم
  عم الرسول وكان اشد المعارضين للدعوة االسالمية  .13

  بو لهبا
كان يرعي االغنام حول غار ثور ليخفي اثار الرسول  .14

  عامر بن فهيرةواصحابة      
احضرت الطعام للنبي وهو في غار ثور           .15

  اسماء بنت ابي بكر
اشار علي الرسول ان يعسكر عند اقرب بئر من ابار   .16

  الحباب بن منذربدر لقتال المشركين 
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م يشارك في غزوة عاد بثلث الجيش الي المدينة ول .17
  عبد هللا بن ابي سلولاحد 

استدار خلف الجبل بجيش المشركين وانقض علي  .18
  خالد بن الوليدجيش المسلمين في غزوة احد 

اخرج يهود بني قريظة من المدينة بعد غزوة الخندق  .19
  الرسول علية الصالة والسالم) االحزاب ( 

ارسلة الرسول الي قريش اثناء ذهابة لمكة الداء  .20
  عثمان بن عفانهـــ  6العمرة عام 

خليفة المسلمين الذي انهي الوجود اليهودي في شبة  .21
   عمر بن الخطابالجزيرة العربية 

امرة الرسول ان ينادي في المسلمين في غزوة حنين  .22
  العباس عم الرسول

يعة العقبة ارسلة الرسول مع االوس والخزرج بعد ب .23
  مصعب بن عميراالولي لكي يعلمهم شئون دينهم 

    كلفة النبي برد االمانات الي اهلها اثناء الهجرة  .24
  علي بن ابي طالب

كلفة الرسول بتتبع اخبار المشركين في مكة اثناء  .25
  عبد هللا بن ابي بكرالهجرة 

اعطي اليهود االمان علي ديارهم واموالهم وادوار  .26
 لرسول تعاونهم في حماية المدينة اعبادتهم مقابل 

    اشار علي الرسول بحفر خندق حول المدينة  .27
  سلمان الفارسي

غالم السيدة خديجة الذي رافق الرسول في رحلتة  .28
 ميسرة التجارية الي بالد الشام ليتاجر بمالها 

  السيدة خديجةاول زوجة تزوجها الرسول  .29
كان دليال للرسول في الطريق اثناء الهجرة الي يثرب  .30

  عبد هللا بن اريقط
  ابو بكر الصديقتولي امر المسلمين بعد وفاة الرسول  .31
  مسيلمة الكذابادعي النبوة بعد وفاة الرسول  .32
          الصحابي الذي كلفة الرسول بجمع القران  .33

  زيد بن ثابت
  ي بالد الشام تولي قيادة الجيوش االربعة المتجة ال .34

  ابي عبيدة بن الجراح
               مامة الناس اثناء مرض الرسول إقام ب .35

  ابو بكر الصديق
قائد حقق نصرا علي الفرس في معركة نهاوند  .36

  النعمان بن مقرن
   قائد حقق نصرا علي الروم في معركة اليرموك  .37

  سعد بن ابي الوقاص
        قائد الجيوش االسالمية بعد معركة اليرموك  .38

  ابي عبيدة بن الجراح
         قائد فتح مصر وامن االقباط علي انفسهم  .39

  عمرو بن العاص
              عمر بن الخطاب وهو يصلي الفجر  الخليفة قتل .40

  ابو لؤلؤة المجوسي
والي مصر الذي كلفة عثمان بن عفان بتوفير  .41

الزمة لبناء االسطول بالتعاون مع والي االمكانات ال
                          الشام معاوية بن ابي سفيان

  سعد بن ابي السرحعبد هللا ابن 
  معاويةارسل القائد حبيب بن مسيلمة لفتح ارمينية  .42

            قائد المسلمين في معركة ذات الصواري  .43
  ابي السرحسعد بن عبد هللا بن 

بين المسلمين في اواخر عهد عثمان بن  اثار  الفتنة .44
 عبد هللا بن سبأ عفان

  ابو بكر الصديقحارب المرتدين بعد وفاة الرسول  .45
  عمر بن الخطابانشأ الدواوين ونظام الحسبة  .46
اتخذ من هجرة الرسول للمدينة  بداية التقويم الهجري  .47

  عمر بن الخطاب
  عمر بن الخطابهـــ  15تسلم بيت المقدس  .48
   معاوية بن ابي سفيانح ارمينية  قائد فت .49
  معاوية بن ابي سفيانهـ  28فتح جزيرة قبرص  .50
  عبد هللا بن ابي السرحهـ  31استطاع فتح بالد النوبة  .51
           شارك الرسول في كل غزواتة عدا تبوك  .52

 علي بن ابي طالب
من الخوارج وقتل علي بن ابي طالب                 .53

   عبد الرحمن بن ملجم

 

 دلل علي صحة العبارات االتية  -السؤال الثالث :

 كانت شبة الجزيرة العربية ارض الحضارات واالنبياء 

  -حيث :

قامت علي ارضها حضارات قديمة مثل حضارة قوم  .1
 عاد وقوم ثمود 

كانت مهدا لكثير من االنبياء مثل هود وصالح وشعيب  .2
 وابراهيم واسماعيل 

ي شبة الجزيرة العربية تعددت الديانات والعبادات ف 

حيث ظهر في شبة الجزيرة العربية العديد من الديانات 
  -والعبادات منها :

عبادة هللا الواحد االحد علي دين سيدنا  -الحنيفية : .1
 ابراهيم 

عرفوها بمرور الزمن واتخذت كل  -عبادة االصنام : .2
 قبيلة صنم 

انتشرتا في اجزاء قليلة من  -اليهودية والمسيحية : .3
 شبة الجزيرة العربية 

 اتصف العرب باالخالق الحميدة كما كان لديهم بعض العادات
 السيئة 

  -حيث :

الوفاء  –من االخالق الحميدة ) الشجاعة والكرم  .1
 حماية الجار  –العفو عند المقدرة  –بالعهد 

لعب  –شرب الخمر  –ت من العادات السيئة ) وأد البنا .2
 االخذ بالثأر ( –الميسر 
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 مرت مراحل دعوة الرسول بعدة مراحل 

 مراحل  4حيث انها مرت بـ 

بدات من البعثة  حتي السنة  -: مرحلة سرية الدعوة .1
 الثالثة من البعثة 

بدات  -: المرحلة الجهرية ) العلنية ( بدون مواجهة .2
 من السنة الثالثة من البعثة حتي الهجرة 

من السنة  -: مرحلة مواجهة المعتدين علي الدعوة .3
 الثالثة من الهجرة حتي السنة السادسة من الهجرة 

 حرية  مرحلة عالمية الدعوة ومواجهة من يقف ضد .4
 بدات  بصلح الحديبية  -: نشرها

 معارضة قريش دعوة الرسول من البداية 

  -امت بـ:حيث ق

 ايذاء الرسول واتهامة بالسحر والكذب والجنون  .1
 تعذيب اصحاب الرسول باشد الوان العذاب ولكنهم ثبتو  .2

وعندما فشلت قريش في رد الرسول واصحابة عن 
 دينهم قامت ب 

عرض االموال والزعامة علي الرسول  -
 ولكنة رفض 

حصار ومقاطة المسلمين وكل من يقف  -
بجوارهم من قومة من بني هاشم وبني 

 3المطلب واستمر الحصار والمقاطعة 
 سنوات 

 فكر الرسول في اسلوب جديد لنشر الدعوة االسالمية بعد
 رفض قريش واهل الطائف لدعوتة 

حيث اخذ الرسول يعرض نفسة علي الوفود والقبائل التي تاتي 
عوهم الي االسالم ويطلب منهم النصرة الي الحج لكي يد

 والمساعدة لتبليغ رسالة ربة 

 اسس الرسول مبدا الشوري في الدولة االسالمية 

 كان الرسول يستشير اصحابة اثناء الغزوات 

  -حيث :

اشار الحباب بن المنذر في غزوة بدر علي الرسول ان  .1
 يعسكر عند اقرب بئر من ابار بدر الي المشركين 

اشار سلمان الفارسي في غزوة الخندق علي الرسول  .2
 بحفر خندق حول المدينة 

 اتصف اليهود بمعاملتهم مع الرسول بالغدر والخيانة 

  -حيث :

قام يهود بني النضير بتحريض قريش والقبائل ضد  .1
 هــ  5الرسول فكانت غزوة الخندق 

غدر يهود بني قريظة بالرسول وتحالفوا مع المشركين  .2
 هـــ  5ناء غزوة الخندق عام ضدة اث

 كان صلح الحديبية فتحا مبينا علي المسلمين 

حيث بدء الرسول في ارسال الرسل الي ملوك ورؤساء العالم 
يدعوهم الي االسالم ,  وبذلك بدات مرحلة عالمية الدعوة 

 ومواجهة كل من يقف امام تبليغها ونشر فضائلها بين الناس  

 كان من صفات الرسول العفو عند المقدرة 

 هــ 8حيث عفا عن اهل مكة بعد فتحها عام 

 بذل ابو بكر الصديق الجهد والمال والنفس في سبيل الدعوة 

  -حيث :

خرج داعيا ومجاهدا حتي اسلم علي يدة الكثير من  .1
 صحابة الرسول 

كان اول خطيب في االسالم عندما قام ليخطب في  .2
 يت الحرام الناس عند الب

 انفق معظم اموالة علي  فقراء المسلمين  .3
 صاحب الرسول في الهجرة  .4
 شارك الرسول في كل غزواتة  .5

 وضع االسالم اداب للحرب 

  -حيث تمثلت في المبادئ التالية :

 عدم االغارة ليال حتي ال تروع االطفال والنساء  .1
 عدم قتل االطفال والشيوخ والنساء  .2
 عدم التعرض للرهبان المتفرغين للعبادة في الصوامع  .3
 والمعابد اعدم هدم البيوت  .4
 عدم حرق الزرع او قطع النخل  .5

 نجح عمر بن الخطاب في تنظيم الدولة االسالمية 

  -حيث :

كان اول من انشأ الدواوين مثل بيت المال والعطاء  .1
 والجند 

 انشأ نظام الحسبة  .2
 وضع التقويم الهجري  .3

 انشأ عمر بن الخطاب العديد من المدن االسالمية 

 حيث قام بإنشاء الكوفة والبصرة بالعراق والفسطاط بمصر 

 سماحة عمرو بن العاص مع اهل مصر بعد فتحها 

حيث اعطي الهل مصر من االقباط االمان علي انفسهم واموالهم 
 وكنائسهم ولم يكره احد علي الدخول في االسالم 

 ن عفان الكثير من امواله في سبيل هللا عثمان بانفق 

  -حيث انفق من ماله الكثير علي :
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 تجهيز جيوش المسلمين كما حدث في غزوة تبوك  .1
الفقراء والمحتاجين كما حدث ايام خالفة ابو بكر  .2

الصديق عندما تعرض المسلمين للقحط الشديد فوهب 
 عثمان قافلة محملة بالبضائع لفقراء المدينة 

 كان عثمان بن عفان زاهدا في الدنيا 

 حيث كان ينفق علي الناس ويطعمهم وياكل هو الخل والزيت 

 كانت طريقة اختيار عثمان بن عفان تاكيدا لمبدا الشوري 

من الصحابة  ستةحيث جعل عمر بن الخطاب االمر شوري بين 
 ليختار المسلمين احدهم خليفة للمسلمين من بعدة 

 طالب نموذجا وقدوة في الزهد وعدم كان علي بن ابي
 الحرص علي الدنيا 

  -حيث :

 لم ياخذ من بيت المال اال قدر حاجتة  .1
كان يترك مقر الخالفة ويذهب لالسواق لشراء حاجتة  .2

 بنفسة 

 اكمل العبارات االتية -السؤال الرابع :

  البقر والزواحفوكانوا يقدسوا  الهندكثرت العبادات في  .1
في اجزاء قليلة من  المسيحية واليهوديةانتشرت الديانة  .2

 شبة الجزيرة العربية قبل ظهور االسالم 
 بالد اليمنكان اهل مكة يقوموا برحلة الشتاء الي  .3

  بالد الشاموالصيف الي 
كان من اشهر اسواق العرب في شبة الجزيرة العربية  .4

  عكاظ وذي المجازسوقي 
  النابغة الذبيانيمن اشهر شعراء العرب  .5
  مصر وبالد الشامت دولة الروم احتل .6
  اليمن والعراقاحتلت دولة الفرس  .7
 هي الحرفة السائدة في شبة الجزيرة  الرعي كانت حرفة .8
 الحيرةقامت في شمال  شبة الجزيرة العربية مملكة  .9

 وسبأ معينبينما قامت في الجنوب ممالك  الغساسنةو
 حمير و

كان النظام السياسي السائد في شبة الجزيرة العربية هو  .10
 النظام القبلي 

ودفن في  لشامتوفي والد الرسول اثناء عودتة من بالد ا .11
 يثرب 

 ليساعد عمة  الرعي عمل الرسول بحرفة .12
   براهيماسماعيل بن ايمتد نسب الرسول الي  .13
 عمة ابو طالب تولي تربيتة  وفاة جد الرسولبعد  .14
بنت وهب والدة الرسول وهو في سن توفيت امنة  .15

 من عمرة  السادسة
 دينا رسميا للبالد  بالمسيحيةاعترفت دولة الروم  .16
  حراءنزل الوحي عندما كان سيدنا محمد يتعبد في غار  .17
, بينما حاربة  ابو طالبعمة ساند الرسول في دعوتة  .18

  ابو لهبعمة 
  الحبشةكانت اول هجرة للمسلمين الي  .19

 سنوات  3استمرت سرية الدعوة  .20
في السنة الثالثة من  الجهرية دون مواجهةبدأت المرحلة  .21

 البعثة 
  بالد الشامخرج الرسول في اكثر من بعثة تجارية الي  .22
  -بنيت دولة الرسول علي اركان هي : .23

 بناء المسجد  -
 المؤاخاة بين المهاجرين واالنصار  -
 وضع مبدأ التعايش مع االخرين  -

 اخطر فئة في المدينة  داليهو كان .24
 علي حرية العقيدة لغير المسلمين  صحيفة المدينةنصت  .25
لتدبير مؤامرة ضد دار الندوة   اجتمع زعماء قريش في .26

 الرسول 
 المدينة اعلن الرسول قيام الدولة االسالمية في  .27
 هـ  9خاضعة للروم قبل عام  تبوككانت مدينة  .28
حاصرت قريش المسلمين في المدينة شهرا كامال اثناء  .29

 الخندق غزوة 
تحول موقف المسلمين من الهزيمة الي النصر في غزوة  .30

 حنين 
  خيبرانتصر النبي علي اليهود في غزوة  .31
تسمي المعارك التي خاضها المسلمين بقيادة الرسول  .32

, بينما تسمي المعارك التي لم يشارك فيها الغزوات ب
 السرايا الرسول ب

بالمسلمين وانضموا للمشركين في  بني قريظةغدر يهود  .33
 غزوة الخندق 

 بصحبة الرسول اثناء هجرتة ليثرب  ابو بكر الصديقكان  .34
 غزوة االحزاب  غزوة الخندقاطلق علي  .35
 لقتال قبيلتي هوازن وثقيف  حنينخرج الرسول بجيش الي  .36
 في اختيار الخلفاء الراشدين  الشورياتبع المسلمين نظام  .37
اتفق المهاجرين واالنصار علي مبايعة ابي بكر الصديق  .38

  سقيفة بني ساعدةبالخالفة في 
اول ما قام بة ابي بكر الصديق بعد توليتة الخالفة ارسال  .39

 الي بالد الشام لقتال الروم  اسامة بن زيدجيش بقيادة 
بعة المتجهة قيادة الجيوش االر ابي عبيدة بن الجراحتولي  .40

 الي بالد الشام في عهد ابي بكر الصديق 
لفتح العراق  خالد بن الوليدارسل الخليفة ابي بكر الصديق  .41

 الي بالد االردن  شرحبيل بن حسنة, بينما ارسل 
  بالبيعة العامةبايع المسلمين ابي بكر في المسجد فعرفت  .42
 علي ابي بكر الصديق بجمع القران  عمر بن الخطاباشار  .43
 الي القدس  عمرو بن العاصرسل ابو بكر الصديق القائد ا .44
  لقادسيةقتل قائد الفرس رستم في معركة ا .45
 هـ  13 ليرموكانتصر المسلمين علي الروم في معركة ا .46
 عاصمة مصر اثناء الحكم الروماني  االسكندريةكانت مدينة  .47
  يثربمن مدن غرب شبة الجزيرة العربية  .48
  عثمان بن عفانتم في عهدة اول اسطول بحري  .49
  تنظيم الشرطةمن اعمال علي بن ابي طالب  .50
  اليرموكغادر قيصر الروم بالد الشام بعد معركة  .51
 لتكون مقرا للخالفة  الكوفةاختار علي بن ابي طالب مدينة  .52
اعلن الرسول حب هللا ورسولة الي علي بن ابي طالب في  .53

 خيبر  غزوة
  عمربن الخطابتم فتح مصر في عهد الخليفة  .54
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 فتح الفتوح نهاوند اطلق علي معركة .55

 قارن بين كال من -السؤال الخامس :

 بيعة العقبة االولي والثانية 

 بيعة العقبة الثانية بيعة العقبة االولي 

 من البعثة 13 من البعثة 12 التاريخ

 االحداث

التقي الرسول بوفد من 

اهل يثرب من قبيلتي 

 االوس والخزرج

التقي الرسول سرا 

كبير من اهل بوفد 

 يثرب

عدد 

 المبايعين
 رجال وامراتين 73 رجال 12

 الشروط

 اال يشركوا باهلل

االيسرقوا واال يزنون وال 

 يقتلوا اوالدهم

 اال يعصونة في معروف

ان يحموه وينصروة 

 ان هاجر اليهم

 النتائج

ارسل الرسول معهم 

مصعب بن عمير ليعلمهم 

 امور دينهم

امر المسلمين بالخروج 

 يثربالي 

 

 الغزوات  –السرايا 

 الغزوات السرايا 

 المفهوم

حمالت وجها الرسول 

ضد المشركين ولم 

 يحضرها

معارك خاضها المسلمون 

 بقيادة الرسول

الهدف 

 منها

اضعاف قوة قريش 

االقتصادية ليكفوا 

كيدهم وعدائهم 

وتحريضهم لليهود 

 علي الرسول واصحابة

الدفاع عن الدين الجديد 

مبادئة بين  وحماية نشر

 الناس جميعا

 

 القادسية  –نهاوند  –اليرموك 

 النتائج قائد المسلمين المعركة

اليرموك 
 هـــ 13

 خالد بن الوليد
 انتصر المسلمين علي الروم -
 غادر قيصر الروم بالد الشام -

 القادسية
 هــ 15

سعد بن ابي 
 وقاص

 انتصر المسلمين وهزم الفرس -
 قتل رستم قائد الفرس -
دخل المسلمون مدينة المدائن  -

 عاصمة الفرس

 نهاوند
 هـ 21

النعمان بن 
 المقرن

انتصر المسلمون وهزم  -
 الفرس

 انتهت دولة الفرس -

 

 

 

 

  الخلفاء الراشدين 

 عمر بن الخطاب  ابو بكر الصديق  

اهم 
 االعمال

ارسال جيش اسامة  -
 بن زيد لبالد الشام 

 قتال المرتدين  -
 جمع القران  -
نشر االسالم خارج  -

 شبة الجزيرة العربية 

 انشاء الدواوين  -
 التقويم الهجري  -
 انشاء المدن  -
 الفتوحات االسالمية  -

 علي بن ابي طالب  عثمان بن عفان  

اهم 
 االعمال

كتابة القران في  -
 مصحف واحد 

انشاء البحرية  -
 االسالمية 

 الفتوحات االسالمية  -

نقل مقر الخالفة الي  -
 الكوفة  

 تنظيم الشرطه  -

  

 ما النتائج المترتبة علي  -السؤال السادس :

 عمل الرسول بحرفة الرعي 

ترتب علي ذلك اكتساب الرسول الكثير من الصفات مثل الصبر 
 والتواضع والشجاعة والرحمة والعطف 

 تمتع الرسول بصفتي الصدق واالمانه 

  -ترتب علي ذلك ان :

 لقب الرسول بالصادق االمين  .1
ارسلت اليه السيدة خديجة ليتاجر بمالها الي بالد الشام  .2

 مع غالمها ميسرة 

 اشتداد ايذاء المشركين للمسلمين في بداية الدعوة االسالمية 

 استمرار اعراض قريش عن الدعوة االسالمية 

  -ترتب علي ذلك :

 امر الرسول المسلمين بالهجرة الي الحبشة  .1
رغبة الرسول في مكان اخر للدعوة غير مكة فحاول  .2

 التماس النصرة من قبيلة ثقيف بالطائف 

 وفاة السيدة خديجة زوجة الرسول وعمة ابي طالب في نفس
 العام 

ترتب علي ذلك ان حزن الرسول حزنا شديدا حيث كان عونا له 
 ا العام عام الحزن علي قومة واطلق علي هذ

 ادراك قريش خطورة تجمع المسلمين في يثرب 

ترتب علي ذلك ان سعت قريش لمنع الرسول من اللحاق بهم 
 فاجتمع زعماؤها في دار الندوة واتفقوا علي تدبير مؤامرة لقتلة
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 هجرة الرسول الي يثرب 

  -ترتب علي ذلك :

اصبح للمسلمين مكانا امن يمارسون فية شعائرهم  .1
 الدينية دون خوف 

 اخذ الرسول يؤسس لبناء دولة االسالم في يثرب  .2

 نقض يهود بني قريظة العهد الذي كان بينهم وبين الرسول
 غزوة الخندق اثناء 

توجة الرسول اليهم وحاصرهم وامر باخراجهم من المدينة 
 لغدرهم وخيانتهم 

 نقض قريش عهدها مع الرسول بعد صلح الحديبية 

 هـ8نقض قريش عهدها مع الرسول عام 

االف  عشرةخروج الرسول بجيش بلغ عددة  -ترتب علي ذلك :
 مقاتل الي مكة وفتحها دون قتال 

 هـــ 2عزوة بدر 

 انتصار المسلمين وهزيمة قريش بالرغم من قلة عددهم وعدتهم 

 هـ   6اشاعة خبر وفاة عثمان بن عفان عام 

ترتب علي ذلك مبايعة الرسول اصحابة علي قتال المشركين  
 وعرفت هذة البيعة ببيعة الرضوان , ولكن سرعان ما عاد .

 هـ  6صلح الحديبية 

بدء الرسول في ارسال الرسل الي ملوك ورؤساء العالم يدعوهم 
الدعوة ومواجهة كل من  الي االسالم , وبذلك بدات مرحلة نشر

فكان هذا  يقف امام تبليغها ونشر فضائلها بين الناس اجمعين,
 الصلح فتحا مبينا للمسلمين

 هـــ7غزوة خيبر 

 استسلمت كل حصون خيبر وانتصر المسلمين  .1
ابقي الرسول علي يهود خيبر يزرعون ارضها علي  .2

 ان يكون للمسلمين نصف ما يخرج منها من زرع .

هـ 9 غزوة تبوك 

 انتصار المسلمين  .1
 عودة الرسول بجيشة سالما الي المدينة  .2

وفاة الرسول دون ان يعين خليفة 

 اجتماع المهاجرين واالنصار في سقيفة بني ساعدة  

ترتب علي ذلك اجتماع عدد من االنصار وبعض المهاجرين في 
سقيفة بني ساعدة االختيار خليفة المسلمين وتم اختيار ابي بكر 

 ومبايعتة بالخالفة االسالمية 

 حرب المرتدين في عهد ابو بكر الصديق 

ترتب علي ذلك نجاح الجيوش االسالمية في مهمتها 
 واستقرار الدولة االسالمية وعودةالقبائل المرتدة الي االسالم 

 استشهاد عدد كبير من حفظة القران في حرب المرتدين 

  -ترتب علي ذلك :

اشار عمر بن الخطاب علي ابي بكر الصديق بجمع  .1
 القران الكريم 

كلف ابو بكر" زيد بن ثابت " بجمع القران من من  .2
 يحفظة وتم وضعة في صحائف 

 هـ 21فتح المسلمين لمصر عام 

  -ترتب علي ذلك :

 جالء القوات الرومانية منها  .1
 اصبحت مصر والية اسالمية  .2

 انشاء اول اسطول بحري اسالمي في عهد عثمان بن عفان 

  -ترتب علي ذلك :

 صد هجمات الروم علي سواحل مصر والشام  .1
 تامين حدود الدولة االسالمية برا وبحرا  .2

 موقعة ذات الصواري 

  -ترتب علي ذلك :

 ر المسلمين انتصا .1
 تدمير اسطول الروم وقتل االالف منهم  .2

 كثرت الفتوحات االسالمية في عهد عثمان بن عفان 

  -ترتب علي ذلك :

تامين حدود الدولة االسالميو والتي امتدت في عهدة  .1
 الي ارمينية شماال وبالد النوبة جنوبا وافريقية غربا 

 كثرت الخيرات في عهدة  .2

 عبد هللا بن سبا بين المسلمين في عهد الفتنة التي اثارها
 عثمان

  -ترتب علي ذلك :

انضمام بعض المنافقين الي عبد هللا بن سبا واخذوا  .1
 يوجهون االتهامات الباطلة الي عثمان وطالبوا بعزلة 

رفض عثمان بن عفان مطلبهم فحاصروة في بيتة  .2
 وقتلوة وهو يرتل القران
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ان ازدياد الفتنة بعد مقتل عثمان بن عف 

  -ترتب علي ذلك :

  -انقسام المسلمين الي فريقين : -1

يطالب بالقصاص من قتلة  -الفريق االول : -
 عثمان بن عفان 

يطلب تاجيل القصاص  -الفريق الثاني : -
 من قتلة عثمان بن عفان 

 ظهور الخوارج  -2

 استشهاد الخليفة علي بن ابي طالب علي يد احد الخوارج  -3

 استشهاد علي بن ابي طالب 

 انتهاء عصر الخلفاء الراشدين  -ترتب علي ذلك : 

 عرف ما يلي -السؤال السابع :

 عبادة هللا الواحد علي دين سيدنا ابراهيم  الحنيفية

 ما ينزلة هللا علي االنبياء عن طريق جبريل وحي

 المهاجرين
اهل مكة الذين خرجوا من ديارهم الي 

 المدينة بهدف نشر الدعوة االسالمية 

 االنصار
اهل المدينة الذين بايعوا الرسول واووه 

 ونصروا باموالهم وانفسهم 

 خالفة

شكل من اشكال الحكم اقره المسلمين بعد 

وفاة الرسول ويقوم علي اختيار من يتولي 

 امور المسلمين في دينهم ودنياهم 

 شوري
نظام اتبعة المسلمين في اختيار الخلفاء 

 يقوم علي الترشيح واالنتخاب 

 مرتدون

قبائل عربية خرجت عن االسالم بعد وفاة 

الرسول منهم من رفض دفع الزكاة ومنهم 

 من ادعي النبوة 

اسطول 

 بحري

مجموعة كبيرة من السفن التي تستخدم في 

 الحروب او افي التجارة 

 خوارج
فئة من جيش علي بن ابي طالب خرجوا 

 علية ورفضوا مبدأ التحكيم وحاربوة وقتلوه 

 

 في اي عام حدث ما يلي ؟ -: ثامنالسؤال ال

 محاولة ابرهه الحبشي هدم الكعبة  -

 مولد الرسول  -

 عام الفيل  -

 م 570

 هـ2 غزوة بد 

 هـ3 غزوة احد 

 هـ5 غزوة الخندق ) االحزاب ( 

 صلح الحديبية 

 بيعة الرضوان

 اداء الرسول فريضة الحج

 هــ6

 هــ 7 غزوة خيبر 

 هــ 8 فتح مكة 

 هـ8 غزوة حنين 

 هـ 9 غزوة تبوك 

 هـ 11 وفاة الرسول 

 هـ 13: 11 خالفة ابي بكر الصديق 

 هـ 23: 13 خالفة عمر بن الخطاب 

 هـ 35: 23 خالفة عثمان بن عفان 

 هـ 40: 35 خالفة علي بن ابي طالب 

 هـ13 معركة اليرموك 

 هـ 21 فتح مصر 

 هــ 15 معركة القادسية 

 هـ 21 معركة نهاوند 

 هـ 25 فتح ارمينية 

 هـ 28 فتح جزيرة قبرص 

 هـ 28 فتح افريقية " تونس حاليا "

 هـ 31 فتح بالد النوبة 

 هـ 34 موقعة ذات الصواري 

 

 " انتهت المراجعة " 

 "مع خالص االماني بالتوفيق والنجاح "

 احمد ربيع محمد   أ/ 

دعاء قبل 
 المذاكرة

اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين 
 .والمالئكة المقربين

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك, وقلوبنا 
بخشيتك, انك على كل شيء قدير وحسبنا هللا 

 ونعم الوكيل
 

بعد دعاء 
 المذاكرة

للهم اني استودعك ما قرأت وما حفظت وما ا
تعلمت, فرده لي عند حاجتي إليه انك على كل 

 .شيء قدير, وحسبنا هللا ونعم الوكيل

عند التوجة 
 لالمتحان

اللهم اني توكلت عليك, وسلمت امري إليك, ال 
 .ملجأ وال منجي منك اال إليك

 

عند دخول 
 اللجنة

وأخرجني مخرج صدق  رّب ادخلني مدخل صدق
 .وإجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا

 

 عند االجابة

رّب اشرح لي صدري, ويّسر لي امري, واحلل 
عقدة من لساني يفقه قولي, باسم هللا الفتاح, 

اللهم ال سهل اال ما جعلته سهال, فإنك ان شئت 
 تجعل الصعب سهال يا أرحم الراحمين

عند تعسر 
 االجابة

سبحانك اني كنت من الظالمين, يا ال اله اال انت 
حي يا قيوم برحمتك استغيث, رّب انيمسني الضر 

 .وانت ارحم الراحمين

 عند النسيان
اللهم يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه اجمعني 

 . "بضالتي "او رد علي ضالتي
 

عند االنتهاء من 
 االمتحان

الحمدهلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال 

هدانا هللاان  . 
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 تشرف دولة .......................... على لناة السوٌس بأكملها . -7

 ... و ...................... .ٌمع الوطن العربى وسط لارات ...................... و ................ -8

 عدد دول الوطن العربً ................. دوله . -9

 من المشكالت السٌاسٌه العربٌه فى الجانب االفرٌمً مشكلة .................... و ............................. -11

 ....................جبال طوروس تمع بالنسبه للوطن العربً جهه ................ -11

 تمع جزر الممر فى المحٌط ........................... -12

 . 2تبلغ مساحة الوطن العربى .................. ملٌون كم -13

 تمتد جبال .................. جنوب شرق شبه الجزٌره العربٌه . -14

 لجبال المواجهه المواجهه للبحر مباشرة تكون اغزر مطرا من السفوح ..........................سفوح ا -15

 % من مساحة الوطن العرب81ًٌشغل االللٌم ...................  -16

 تنحصر هضبة الشطوط بٌن سالسل جبال ....................... -17

 ................ وتستخدم كــ ..................... و ..............................من امثلة االودٌه الجافه  -18

 تستخرج المعادن من سهول ..................... بٌنما البترول من سهول الخلٌج ........................... -19

 تتمٌز السهول .................... بارتفاع الكثافه السكانٌه بها . -21
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 الفصل الدراسً األول           المراجعة النهائٌة

 القوسٌن :ـاإلجابة الصحٌحة مما بٌن اختر ثانٌا : 

 من الدول التى تنمو بها اشجار السافانا ............................. -1

 ( مصر  – العراق  – السودان )                                       

 وطن العربً ..........................من الجبال االنكسارٌه بال -2

 ( زاجروسمرتفعات  –جبال عمان  – جبال اطلس – جبال الشام)                                  

 تنتمً االجزاء الشمالٌه الى االللٌم .......................... -3

 ( الصحراوي – البحر المتوسط  – المدارى)                      

 ٌمثل الرٌفٌون .............. % من سكان الوطن العربً  -4

                 (25 – 45– 55 ) 

 ن العربً ................. ألالٌم مناخٌه .ٌتمثل فى الوط -5

                        (3 – 5 – 6 ) 

 شجرة ............... شعارا لها . نتتخذ لبنا -6

 ( البلوط – الساج – االرز)       

 التى تؤثر فى توزٌع السكان ...................من العوامل البشرٌه  -7

 ( المٌاهموارد  –المواصالت  – التضارٌس – المناخ )

 من الجبال االلتوائٌه فى وطننا العربً جبال ................... -8

 ( ستانكرد -الٌمن  – عسٌر – البحر االحمر)    

 ٌصل مضٌك ................. بٌن الخلٌج العربى وخلٌج عمان . -9

 ( البوسفور -هرمز  – باب المندب – جبل طارق)                 

 دائرة عرض رئٌسٌه تمر فى وسط الوطن العربً هى ........................ -11

 ( مدار السرطان – خط جرٌنٌتش – خط االستواء)             

 تمع هضبة الشطوط بٌن سالسل جبال .................... -11

 ( االحمرالبحر  –اطلس  – عسٌر – الحجاز)             

 تمع هضبة حضر موت فى ................ شبه الجزٌره العربٌه . -12

 ( وسط – جنوب – شمال)             

 جمٌع الدول العربٌه تمتد فى نطاق واحد ماعدا ........................  - 13

 (جٌبوتً – الٌمن – جزر الممر)



 

   www.yaqeeninfo.com                                                                                                 ٌـقـٌـن التعلٌمٌة     

 الفصل الدراسً األول           المراجعة النهائٌة

 -: خط صوب ما تحته ثالثا : 

 الكثافه . رتفعةمالشطوط من المناطك  هضبة -1

 الكثافه السكانٌه حٌث تنتشر حرفة الزراعه .ترتفع  -2

 التى تؤثر فى توزٌع السكان . البشرٌهالتضارٌس وموارد المٌاه من العوامل  -3

 فى مضٌك هرمز . السعودٌهتتحكم دولة  -4

 .  االلتوائٌهٌرجع تكون جبال البحر االحمر الى الحركات  -5

 معظم مساحة الوطن العربً .البحر المتوسط  ٌشغل اللٌم  -6

 بوسط الوطن العربً .الجدى ٌمر مدار  -7

 . البحر المتوسط  تنتمى صنعاء الى اللٌم  -8

 ٌستخرن منها الثروات المعدنٌه والطالة . المتوسط  سهول البحر  -9

 . الوطن العربًفى هضاب الانها اكبر   الشطوط ٌمٌز هضبة  -11

 .  سورٌاٌجرى نهر اللٌطانى فى اراضً دولة  -11

 باسم السافانا .  المعتدله تسمى الحشائش  -12

 .  الصٌف تزدهر حشائش االستبس فى فصل  -13

 باسم جبال الحجاز وعسٌر والٌمن . الفرٌقًتعرف مرتفعات البحر االحمر فى الجناح  -14

 تكون االودٌه الجافه .الهوائٌه  من اثار التعرٌه  -15

 هم الذٌن ٌعٌشون فى المرى .الحضر  سكان  -16

 ون المرتفعات .وٌهجر السهلٌه  ٌفضل سكان الٌمن المناطك  -17

 . القري  تمام االحٌاء العشوائٌه على اطراف  -18
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 الفصل الدراسً األول           المراجعة النهائٌة

 -: اكتب ماتشٌر الٌه العباراترابعا :  

 (........................)  اللٌم نباتى ٌعتبر حدٌمه حٌوان طبٌعٌه  -1

                          (........................) عوامل باطنٌه كونت جبال اطلس وعمان -2

 (........................)مولع المكان بالنسبه لطوط الطول ودوائر العرض  -3

 (........................)من البحار والمحٌطات ارض منخفضه منبسطه تمع بالمرب  -4

 (........................)جماعه تعٌش فى تنمل وترحال  -5

 (........................)حى ٌنشأ دون تخطٌط  -6

 (........................)عدد السكان ممسوما على المساحه التى ٌعٌشون فٌها  -7

 (........................)زٌادة عدد السكان خالل فتره زمنٌه معٌنه  -8

 (........................)الزٌاده السكانٌه الناتجه عن الهجرة  -9

 (........................)عوامل باطنٌه كونت جبال البحر االحمر وجبال الشام  -11

 (........................)سهول كونتها الرٌاح نتٌجة النحت او االرساب  -11

 (........................)جبال التوائٌه تمتد فى بالد المغرب العربً  -12

 (........................)مضٌك ٌربط بٌن البحر االحمر والمحٌط الهندى  -13

 (........................)االهمٌه ولت الحرب والسلم واالزمات  -14

 (........................)حركات باطنٌه كبرى ادت الى تكوٌن ساللسل مرتفعه  -15

 (........................)اللٌم مناخى ٌمتد وسط الوطن العربً  -16

 (........................)ً عربً تشرف علٌه مصر. اهم ممر مائ -17

 (........................)اودٌه كانت تجري بها المٌاه ثم جفت  -18
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 الفصل الدراسً األول           المراجعة النهائٌة

 -: بم تفسرخامسا :

 . اهمٌة اشجار السنط -1

........................................................................................................................ 

 . استراتٌجٌهو لمولع الوطن العربً اهمٌه التصادٌه  -2

........................................................................................................................ 

 ٌغطى الجلٌد الممم العالٌه فى مرتفعات لبنان . -3

........................................................................................................................ 

 تدرج السافانا فى الطول من الجنوب الى الشمال . -4

........................................................................................................................ 

 ساعدت التضارٌس على وحدة الوطن العربً . -5

....................................................................................................................... 

 السافانا حدٌمة حٌوان طبٌعٌة . -6

........................................................................................................................ 

 التزاٌد المستمر للسكان فى الوطن العربً . -7

....................................................................................................................... 

 تنالص اعداد البدو فى البالد العربٌه . -8

........................................................................................................................ 

 ٌفضل سكان الٌمن السكن فى الجبال . -9

........................................................................................................................ 

 للمناخ دور هام فى توزٌع السكان  -11

........................................................................................................................ 
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 الفصل الدراسً األول           المراجعة النهائٌة

 -: ما النتائج المترتبه على: سادسا

 وجود االماكن الممدسة بالوطن العربً . .1

........................................................................................................................ 

 تحكم الوطن العربً فى اربعة ممرات مائٌه . .2

........................................................................................................................ 

 ارتفاع جبال اطلس ارتفاعا شاهما . .3

........................................................................................................................ 

 وجود حدود طبٌعٌه تحٌط بالوطن العربً .4

....................................................................................................................... 

 االهتمام بالمرأه فى الوطن العربً . .5

........................................................................................................................ 

 ظهو المدن البترولٌه . .6

....................................................................................................................... 

 وب فى بعض الدول .روجود الصراعات والح .7

........................................................................................................................ 

 ٌتناسب مع الموارد االلتصادٌهتزاٌد السكان بشكل ال .8

........................................................................................................................ 

 تحسن االحوال الصحٌه للعرب . .9

........................................................................................................................ 
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 الفصل الدراسً األول           المراجعة النهائٌة

 : العبارات األتٌه أكمل
 

 الجزٌره العربٌه ....................... ، ................................من دول شمال شبه  -1

 كان لكل لبٌله فى شبه الجزٌره  ............. ٌحكمها . -2

 كثرت الدٌانات فى الهند فكانوا ٌمدسون ................................ -3

 ...... ، ................... ، .......................كانت شبه الجزٌره مهدا لكثٌر من االنبٌاء مثل .............. -4

 كان الهل مكه رحلتان كل سنه هما ................... ، ......................... -5

 من أشهر الشعراء العرب لبل االسالم  ..........................  -6

 ......................... وتزوج بالسٌده ..............................عمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  فى شبابه بــ  -7

 ولد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فى عام ............................. -8

 .............. عاموولد ابو بكر بعد مولد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بنحو ...... لمب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بــ ........................ -9

 بدأت دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سرا واستمرت ................... سنوات .  -11

 المهاجرٌن هم اهل ....................... واالنصار هم اهل .............................. .  -11

 .......اول اعمال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فى المدٌنه كانت ................  -12

 اصبحت ٌثرب مهٌئة الستمبال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد بٌعة ..............................  -13

 نادى ................... فى المسلمٌن ٌوم حنٌن .  -14

 انهى ..................... الوجود الٌهودى تماما من شبه الجزٌره العربٌه .  -15

   لمكه عام ........................ من الهجرهتم فتح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  -16

 اتخذ الخلٌفه ابو بكر مولفا حازما من .......................  -17

 اتخذ الخلٌفه ......................... من هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مناسبه لبداٌة ...........................  -18

 وخالفة عمر ........ عام وخالفة عثمان .......عام وخالفة على ....... عام  استمرت خالفة ابو بكر ...... عام  -19

 تم فتح لبرص على ٌد .............  وتم فتح ارمٌنٌه على ٌد ............... وفتح افرٌمٌا على ٌد ................  -21
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 عفان ..................ولد عثمان بن عفان فى عام ......................... واطلك على عثمان بن  -21

 كان فى عهد عثمان بن عفان ................... والى مصر  و ...................... والى الشام .  -22

 امر الخلٌفه عثمان بن عفان بفتح جزٌرة  ......................لولف غارات الروم . -23

 لاد ................... الفتنه فى عهد عثمان بن عفان . -24

 على بن ابى طالب بعد عام الفٌل ب ...........سنه واسلم فى سن ................... ولد   -25

 حضر عثمان جمٌع الغزوات ماعدا ...................... بٌنما حضر على  جمٌع الغزوات ماعدا .............. -26

 نمل الخلٌفه من ممر الخالفه من .................... الى .................  -27

 باستشهاد على بن ابى طالب انتهى عصر ............................ -28

 اتصف عثمان بن عفان ........................و ..............................  -29

 تم فتح بٌت الممدس عام ............................ بٌنما تم فتح مصر عام ............................... -31

 عثمان بن عفان هى ............................... اعظم اعمال  -31

 عاصمة الفرس هى ............... ولتل لائد الفرس فى المادسٌه  ........................... هـ  -32

 ظل عمرو بن العاص ٌنتظر االمدادات لمدة ......................  -33

 تسمى معركة ...................... فتح الفتوح . -34

 ...................... عاصمة مصر  اثناء حكم الرومان .كانت  -35

 انتصر خالد بن الولٌد فى معركة .......................... على الروم عام ................. هـ . -36

 من المدن الجدٌده التى انشأها عمر بن الخطاب فى العراق ................ و ................... -37

 اب بـ ......................وٌعتبر اول الخلفاء هو .........................لمب عمر بن الخط  -38

 خرج جٌش اسامه بن زٌد لمتل ............................. -39

 كلف ابو بكر .................... بجمع المران الكرٌم .  -41

 ........... لائد المسلمٌن الشام فى عهد ابو بكركان ................. لائد جٌوش المسلمٌن فى العراق بٌنما كان .......  -41
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 الفصل الدراسً األول           المراجعة النهائٌة

 القوسٌن :ـاإلجابة الصحٌحة مما بٌن اختر ثانٌا : 

 سنه ............................. استمر حكم عثمان بن عفان  -1

                                       (11  – 12  –  14 - 16 ) 

 انتصر ...................... على الفرس فى معركة نهاوند . -2

 ( النعمان بن ممرن – خالد بن الولٌد  – سعد بن ابى ولاص)                                  

 . تزعم  .......................... الفرٌك الذى طالب بالمصاص من لتلة عثمان  -3

 ( معاوٌه بن ابى سفٌان –  خالد بن الولٌد – على بن ابى طالب)                           

 تم طعن عمر بن الخطاب وهو ٌصلى الفجر على ٌد .................... -4

 ( عبد الرحمن بن ملجم  –رستم  – ابو لؤلؤه الماجوسى)                        

 . تم فى عهد عمر بن الخطاب ................... -5

 ( جمع المرآن – انشاء الدواوٌن  –المضاء على المرتدٌن )                       

 . بمتل الخلٌفه على بن ابى طالب...............  لام  -6

 ( عبدهللا بن مسلول – عبد الرحمن بن ملجم  – عبدهللا بن سبأ)       

 ................... اتجه المائد شرحبٌل بن حسنه لفتح  -7

 ( االردن  – المدس – دمشك – حمص)                

 ................... حدثت معركة المادسٌه عام  -8

 (هـ 17 - هـ 15 – هـ 16 – هـ 13)                   

 كان نصر المسلمٌن فى معركة الٌرمون بمٌادة ................... -9

 ( شرحبٌل بن حسنه – خالد بن الولٌد – سعد بن ابى ولاص – عمرو بن العاص)                 

 من البعثه . ........................ تمت بٌعة العمبه الثانٌه فى العام -11

             (12 – 13– 14 - 15 ) 

 اثناء الهجره . .................... اختبأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه فى غار  -11

 (مكه – حراء – ثور)             

 . بناء المسجد هو الركن ............... من اركان بناء الدوله االسالمٌه -12

 ( الثالث – الثانى – االول)             

 سنوات ........................فى بٌت حلٌمه السعدٌه  الام دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   - 13

                (3 – 4 – 6) 
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 الفصل الدراسً األول           المراجعة النهائٌة

 -: خط صوب ما تحته ثالثا : 

 من شبه الجزٌره العربٌه. كثٌره  انتشرت الٌهودٌه وامسٌحٌه فى اجزاء  -1

 والدة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . بعد  توفى والد الرسول عبدهللا بن عبد المطلب  -2

 شبه جزٌرة العرب . جنوب  تعتبر مملكة الحٌره من اشهر ممالن  -3

 .ابو لهب  بعد وفاة عبد المطلب كفل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عمه  -4

 ثالث الخلفاء الراشدٌن . عمر بن الخطاب  كان  -5

 .المؤاخاه  اول اعمال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هى  -6

 . الٌمن  اشار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على اصحابه الهجره الى  -7

 بالد عربٌه مثل الٌمن . الروم  احتلت  -8

 .هـ  01 توفى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  -9

 . دار ابو حنٌفه  اول مدرسة فى االسالم هو   -11

 فى العام الثالث عشر من البعثة . االولى  كانت بٌعة العمبه   -11

 حتى بلغ االربعٌن . غار ثورظل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌتعبد فى  -12

 بكتابة المرآن فى مصحف واحد . حسان بن ثابت  امر عثمان  -13

 بفتح مصر . خالد بن الولٌدلام  -14

 غزوة بدركل الغزوات ماعدا  فً علً بن ابً طالبشارن   -15

 اول اسطول بحري . عمر بن الخطابانشأ  -16

 . علنٌة الدعوهاول مراحل الدعوه كانت   -17

 . عمر بن الخطاباصطحب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً هجرته الً ٌثرب  -18

 . بدرتخلص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  من ٌهود بنً لرٌظه بعد غزوة   -19
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 الفصل الدراسً األول           المراجعة النهائٌة

 -: لمن تنسب االعمال التالٌهرابعا :  

 (........................)   اشهر شعراء العرب لبل االسالم -1

                          (........................)كفل رسول هللا بعد وفاة جده  -2

 (........................) غالم السٌده خدٌجه -3

 (........................) حاول هدم الكعبه -4

 (........................) نبى تنسب الٌه الدٌانه الحنٌفٌه  -5

 (........................) نبى ٌنسب الٌه االسالم -6
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اعداد االستاذ / أشرف محمود  سلسلة  الفارس العربى  
1

اجلغرافيا  اوال :
 مراجعة الفصل االول :

اوال : اهم املصطلحات اجلغرافية 
.الموقع بالنسبه للمسطحات المائيه والدول المجاوره او الموقع بالنسبه للبر والماء

الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض

رومحيطات ومضايقاالهميه التى تظهر وقت الحروب واالزمات مثل اشراف الدول على بحا

  .مائى ضيق يصل بين مسطحين مائيين كبيرين)بحار او محيطات(ويفصل بين يابسين ممر

حركات باطنية كبرى التى ادت الى تكوين الجبال المرتفعة

هى حركات باطنية اصابت الصخور وادت الى ارتفاع  بعضها وانخفاض  بعضها

وينتج عنها اشكال   مثل االودية الجافة تتمثل فى نحت الماء للصخور وارسابها 

تتمثل فى نحت الرياح للصخور وارسابها وينتج عنها اشكال مثل الكثبان الرملية 

نشأت نتيجة للحركات الباطنيةالكبرى التى تعرضت لها االرض مثل جبال اطلس وجبل 
 زاجروس وكردستان وجبال عمان 

الشام جبالثل مرتفعات البحر األحمر وحدوث انكسار في األرض متكونت نتيجة 

هى منخفضات خضراء فى وسط الصحراء يعيش بها السكان وتربى فيها الحيوانات

اودية كانت تمألها المياه قديماً ثم جفت وتستخدم حالياً كطرق  للمواصالت ويسهل الحصول 
 منها على المياه الجوفية

ها مناظر رائعةتجمعات رملية مختلفة االشكال واالحجام ل

كونتها االنهار عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياهها مما ادى لتكون تربة خصبة

 مختلفة االتساع توجد بالقرب من البحار والمحيطات األراضى المنخفضة المنبسطة التي
 ومتنوعة الموارد و االستخدامات 

مساحة من اليابس ذات خصائص مناخية متشابهة 

نبات الذى ينمو تلقائياً فى الطبيعة لسقوط االمطار دون تدخل االنسان فى مراحل نموههو ال

مساحة من اليابس ذات خصائص نباتية متشابهة 

ر : ــــــــــمب تفسثانيــــــــــــــــا 
الحدود الطبيعيه للوطن العربى ساعدت على احتفاظه بشخصيته المستقله ؟ .1

اهمية موقع الوطن العربى الحضارية والدينية  .2

اهمية المضايق والممرات المائية فى الوطن العربى  .3

االستعمارية الكبرى  تعرض الوطن العربى لمحاوالت االستيالء عليه من الدول .4
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اعداد االستاذ / أشرف محمود  سلسلة  الفارس العربى  
2

انقسام الوطن العربى الى دول مختلفة المساحة  .5

ظهور مشكلة فلسطين  .6

وجود بعض المشكالت السياسية بين الدول العربية  .7

االهمية االقتصادية للوطن العربى  .8

االهمية االستراتيجية للوطن العربى  .9

 اهمية الجبال .10

تسمية هضبة الشطوط بهذا االسم  .11

لم يكن الوطن العربى منعزالً عن العالم يوماً ما  .12

ساعدت تضاريس الوطن العربى على وحدة اراضيه  .13

اهمية السهول الساحلية للوطن العربى  .14
•

•

اهمية السهول الفيضية للوطن العربى  .15
•

•

؟  جزاء الجنوبيه من الوطن العربى طوال العامارتفاع درجة حرارة اال .

 ؟يسود المناخ القارى معظم مساحة الوطن العربى  .17

د قمم جبال أطلس و جبال لبنان؟يغطى الجلي .18

سفوح جبال اطلس و جبال الشام المواجهه للبحرالمتوسط اغزر مطرا من السفوح الداخليه؟ .19



(  ) الرتم االول  (                       املراجعة النهائية فى الدراسات االجتماعية                  ) الصف الثانى االعدادى  

اعداد االستاذ / أشرف محمود  سلسلة  الفارس العربى  
3

جزاء الشمالية للوطن العربى المطلة على البحار بالمناخ المعتدل تتميز اال .20

هبوب الرياح الشمالية على الوطن العربى ؟ .21

لجنوب الوطن العربى ؟اتساع نطاق الرياح الشمالية ليصل  .22

؟اهمية الغابات المدارية  .23

؟شام وشمال العراقنمو الغابات المعتدلة على جبال اطلس وجبال ال .

 -  ؟  تزدهر حشائش السافانا صيفاً  .25

-؟  تتدرج حشائش السافانا في الطول من الجنوب للشمال .26

 تعتبر حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية  .27

 -؟ تزدهر الحشائش المعتدلة شتاًء وتجف صيفاً  .

 -؟   اهمية نبات الحلفا .29

اتات الصحراوية مساحة كبيرة من الوطن العربيتشغل النب .30

: ؟ اختالف النباتات الصحراوية في الوطن العربي .31

•

•

السودان من اهم المناطق الرعويه فى الوطن العربى؟ .32

 -ثالثا : ما النتائج املرتتبة على :
 .الوطن العربى تحيط به من كل الجهات حدود طبيعيه؟ -1

االجنبية للوطن العربىاستعمار الدول  -2

؟  2011االستفتاء الشعبى فى السودان عام  -3

الموقع الفلكى للوطن العربى -4

وجود االماكن المقدسة بالوطن العربى -5

موقع الوطن العربى المتوسط بين قارات العالم القديم  -

تحكم الوطن العربى فى اربع ممرات مائية مهمة  -

أهمية موقع الوطن العربى اإلستراتيجية ؟ -



(  ) الرتم االول  (                       املراجعة النهائية فى الدراسات االجتماعية                  ) الصف الثانى االعدادى  

اعداد االستاذ / أشرف محمود  سلسلة  الفارس العربى  
4

الموقع الجغرافى للوطن العربى  -9

تعرض الوطن العربى لالستعمار االوروبى  -10

 مقاومة الدول العربية لالستعمار -11

اكمل العبارات االتية :
يمتد الوطن العربى بين دائرتى عرض ............و .......... وخطى طول ..........و............. -1
ب ..............و.......... وجنوبا ............يحد الوطن العربى شماال ...........و...........ومن الغر -2
يقع الوطن العربى فى منطقة واحدة ماعدا دولة....التى تقع عند دائرة عرض .......فى مضيق .......... -3
يعتبر ........................مضيق عربى خالص  -4
 2011....... عام انقسمت السودان الى دولتين الشمال والجنوب بعد ...................... -5
...............و............. مدينتان عربيتان تقعان فى المغرب لم تحصل على استقاللهم حتى االن  -6
 تشرف دولة .......................على قناة السويس باكملها  -7
   2مليون كم .............تبلغ مساحة الوطن العربي  -8

 ...... % من مساحه الوطن العربىيمثل دول الجناح االفريقى حوالى ....  -9

 يمثل دول  الجناح االسيوى حوالى ........... % من مساحة الوطن العربى  -10

اكبر الدول العربية فى المساحة هى ................. واصغرها هى ........ -11

.و.............من امثلة الجبال االلتوائية ..........و....... ومن امثلة الجبال االنكسارية ...........  -12

توجد هصبة الشطوط بين  سلسلة  جبال ...........................  -13

 تجرى عدة انهار فى سهول المحصورة بين جبال بالد الشام مثل نهر ....................و........ -14

 تعتبر هضبة ........................................... اكبر هضاب الوطن العربى  -15

تمتد هضبة حضرموت فى ................و بة بادية الشام فى ..........شبه الجزيرة العربيةتمتد هض  -16

 ودية الجافة ...................وتستخدم كـ ....................و.............من امثلة اال -17

....................من امثلة السهول الفيضية ................و........................... متتميز بـ .. -18

 من امثلة السهول الساحلية ......................و.....................وتتميز ب............... -19

تستخرج المعادن من سهول .......................... -20

 ساعدت ...................................... على سهوله اتصال الوطن العربى بالعالم الخارجى   -21

 ساعد ......................... على انتقال الثقافة العربية والدين االسالمى الى قلب افريقيا  -22

يقع الوطن العربى ضمن نطاق االقليم .................................. -23

 ترتفع درجات الحرارة فى ....................... الوطن العربى  -24

 ...... والمدن ذات المناخ القارى ........و.................من المدن ذات المناخ الساحلى .....و. -25

 متر تقل درجات الحرارة ............. درجة مئوية  150كلما ارتفعنا الى اعلى  -26

سفوح الجبال المواجهة للبحر اغزر مطرا من السفوح ......................... -27
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اعداد االستاذ / أشرف محمود  سلسلة  الفارس العربى  
5

تقع فوق القارة االسيوية فى فصلتتحد منطقة الضغط الجوى االزورى مع منطقة الضغط المر -28

............. وتتسب قى هبوب الرياح ...............................

تساعد منطقة الجوى ....................... على اتساع نطاق الرياح الشمالية  -29

سميت الرياح العكسية بهذا االسم بسبب ........................ -30

اقليم .................وتسقط االمطار الصيفية فى اقليم ..........وتسقط تسقط االمطاراالشتوية فى -31

طوال العام فى اقليم .....................وتمون نادرة وفجائية فى فصل ..................

..تنتمى اسيوط الى اقليم ...........وبيروت الى اقليم ..................وصنعاء الى اقليم ............. -32

.................................هو اكبر االقاليم المناخية مساحة واقليم ....................اقلها مساحة  -33

تمثل الغايات ..........% من مساحة الوطن العربى وتمثل الحشائش ...................% وتمثل  -34

النباتات الصحراوية ..............% من المساحة 

...................اقصى جنب الوطن العربى ومن اهم اشجارها السنط والماهوجنى تمتد الغابات  -35

تمتد غابات البحر المتوسط فى ....................الوطن العربى ومن اهم اشجارها .................... -36

نان من اشجار .............................شعارا لها باتخذت دولة ل -37

........فى صناعة االثاث بينما يستخدم ..................فى صناعة الصمغ العربى تستخدم اشجار .... -38

يطلق على الحشائش الحارة اسم ......................وتوجد فى .....................الوطن العربى  -39

وتتدرج فى الطول حسب كمية .......................وتزدهر فى فصل .................

............................ حديقة حيوان طبيعية  حشائشتعتبر -40

يطلق على الحشائش المعتدلة اسم .............وتوجد فى .....الوطن العربى وتزدهر فى فصل -41

.................................ومن اهم النباتات بها 

تعتبر ..................................مراعى طبيعية  -42

االقليم الصحراوى حيوانات مثل ........................ونباتات مثل .........................تنتشر ب -43

من امثلة التكوينات الرملية ...........................بين مصر وليبا  -44

تمر دوائر عرض رئيسية بالوطن العربى مثل .........................و...................... -45

غابات فى الوطن العربى الى غابات .........................و........تنقسم ال -46

:اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس
( بادية الشام -حضرموت  -إفريقيا الشمالية  - )الشطوط   أكبر الهضاب العربية مساحة هى هضبة........ (1

( التعرية الساحلية -التعرية الهوائية  -ت البراكين ثورا - )التعرية المائية....    بحر الرمال العظيم من آثار (2

( الشطوط -نجد  -الشام  بادية -)حضرموت .........       تحصر جبال أطلس بينها هضبة (3

قناة السويس( -جبل طارق  -باب المندب  -)هرمز     تشارك جيبوتى دولة اليمن فى السيطرة على مضيق (4

( كردستان -زاجروس  -أطلس  -طوروس )         ربى الشمالية جبالتقع ضمن حدود الوطن الع (5

أطلس( – عسير-الحجاز  -البحر األحمر )    ...........تقع هضبة الشطوط بين سالسل جبال (6

(%72-%62-%52-%42تمثل دول الجناح اإلفريقي من مساحة الوطن العربى نسبة........  )  (7

)التجانية –البركانية  -االلتوائية  -) االنكسارية ..…    وع الجبالجبال الشام والحجاز وعسير من ن (8

( خط جرينتش -مدار السرطان   -)خط االستواء ..... دائرة عرض رئيسية تمر وسط الوطن العربى هى (9

( موريتانيا -الصومال  -چيبوتى  -)جزر القمر  جنوبًا 12الدولة العربية التى تقع عند دائرة عرض  (10
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المعادن  -المحاصيل  -إلسالمى قلب إفريقيا )الدين ا النيل فى انتقال الثقافة العربية و ........إلىساعد نهر  (11

) اليمن-عسير  -كردستان  -األحمر  ) البحر ......من الجبال اإللتوائية في وطننا العربي جبال (12

) موزمبيق – باب المندب  –سواحل الدول العربية هو مضيق.......) هرمز  المضيق الذى يقع بأكمله داخل (13

( دجلة والفرات -چوبا وشبيلى  - -النيل والدلتا  )وادى.......من السهول الفيضية فى الجناح اآلسيوى (14

الجزائر(–موريتانيا  -المغرب –السودان  ( يتفق أقصى امتداد غربى للوطن العربى مع سواحل دولة  (15

 ) البسفور –هرمز  –باب المندب  –) جبل طارق  . العربى والخليج يصل مضيق ..بين خليج عمان (16

 ( خليج عمان -المحيط األطلنطى -خليج عدن -البحر العربى.. يصل مضيق هرمز بين الخليج العربى  (17

الصينى( –الهندى  -القطبى  -) الهادى ..........يطل الوطن العربي على محيطين هامين هما األطلنطى (18

(  الحجاز وعسير -الشام  -أطلس  - البحر األحمر )......... لليطانى وسط مرتفعاتيقع نهر ا (19

˚(37٫5 -˚38٫5 -˚39٫5 -˚40شمال خط االستواء ) .… حتىاجنوب 2يمتد الوطن العربى من  (20

( الغابات المدارية -الغابات المعتدلة  -االستبس  -)السافانا ..اإلقليم الذى يعد حديقة حيوان طبيعية هو (21

 ليبيا( -السودان -التي تنتشر فيها الغابات المدارية                     ) العراق أكبر الدول (22

(  أبريل -مارس -يناير -أكثر الشهور مطرا في بيروت ..................             ) فبراير (23

( الموسمية -ية الغرب -التجارية  -المدارية  . (الرياح تسقط األمطار على شمال الوطن العربى بسبب (24

 (  الخريف -الربيع -الصيف -تسقط األمطار على اليمن في فصل ..................      ) الشتاء (25

%( من مساحة الوطن العربي. 25 -52 -15نحو ....................     )  تشغل الحشائش (26

( % 30- 20 -10تشغل الغابات من مساحة الوطن العربي...........  )  (27

الماعز( -األغنام -السافانا لرعي ..................  ) األبقار تصلح (28

( االستوائية -المدارية  -المعتدلة  -)النفضية  تنتمى أشجار السنط إلى إقليم الغابات................... (29

السافانا الغنية( -الصحراوي يماإلقل -تنمو السافانا القصيرة قرب..............   ) البحر المتوسط (30

جبال أطلس( –جبال البحر األحمر  -المعتدلة علي منحدرات ..........   ) جبال اليمن تنمو الغابات (31

السودان( -مصر -تنمو الغابات المعتدلة في......................                   ) شمال العراق (32

القاري ( -المداري–...                 )البحر المتوسط األعاصير في إقليم................. تهب (33

( البلوط -الماهوجنى -المانجو -اآلتية تنمو في الغابات المدارية عدا...... ) الساج جميع األشجار (34

( الصحراوية -االستبس –تذبل وتجف صيفا...............          ) السافانا  حشائش قصيرة (35

( الرياض -بيروت  -قنا  -أسوان  ............... (رية المناخ عدا مدينةالمدن الداخلية اآلتية قا (36

( االستوائى -المدارى  -البحر المتوسط  -معظم مساحة مصر تقع داخل اإلقل..........)الصحراوى  (37

)الساج -األرز –الغابات المعتدلة...........................            ) الماهوجنى  من أشجار (38

( المانجو -الموز -الغابات المعتدلة ..........................   ) الخوخ هةمن فاك (39

( الغابات المدارية -الغابات المعتدلة  -السافانا -ينمو فوق هضبة الشطوط ) اإلستبس  (40

( االستوائى -المدارى  -البحر المتوسط  -)الصحراوى  وسط وجنوب السودان يتبع اإلقليم ........ (41

)السنط -البلوط -العربي من..................           ) الساج الصمغيؤخذ  (42

( الخرطوم -بيروت -الرياض -الجزري في مدينة ...................  ) القاهرة يتمثل المناخ (43

( جوبا -صنعاء -بيروت -يتمثل المناخ القاري في........................         ) الرياض (44

( ستة -خمسة  -أربعة  -ثالثة             (طن العربى ................. أقاليم مناخيةيتمثل فى الو (45

( المعتدل -البحر المتوسط -القاري -الوطن العربي المناخ...............) المداري يسود وسط (46

(  دلالمعت -المداري -الوطن العربي للمناخ .....................   ) القاري ينتمي معظم (47
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(امام العبارة اخلطا× امام العبارة الصحية وعالمة )  (   √ضع عالمة ) 
()  السافانا تسمى الحشائش الحارة باسم (1

() من مساحة وطننا العربي%25تشغل الحشائش (2

()البحر األحمر الجناح األفريقي باسم جبال الحجاز وعسير واليمن تعرف مرتفعات (3

()  ى شمال غرب قارة أفريقياتمتد جبال أطلس ف (4

()  .خلق االستعمار مشكلة دارفور للسيطرة على خيرات السودان (5

() .من آثار التعرية الهوائية تكون األودية الجافة (6

()  والمحيط الهندي يربط مضيق هرمز بين البحر األحمر (7

() .اإللتوائية يرجع تكون جبال البحر األحمر إلى الحركات (8

()  .يطل الوطن العربى من جهة الشرق على المحيط األطلنطى (9

()  .خط طول 77يمتد الوطن العربى داخل  (10

()  .يمر مدار الجدى بوسط الوطن العربى (11

()  .أكثر المناطق حرارة هى القريبة من خط االستواء (12

()  تتخذ سوريا من األرز شعارا لها (13

() الوطن العربي طول العامالحرارة شمال  ترتفع (14

()  الحلفا في صناعة الورق تستخدم (15

()  تسقط األمطار شمال الوطن العربي شتاءاً  (16

() تنمو أشجار األرز في الغابات المعتدلة (17

() ًً  تهب الرياح الموسمية جنوب الوطن العربي صيفا (18

()  إلى المناخ المداري صنعاء تنتمي (19

()  وجنى من أشجار الغابات المداريةالماه (20

() معظم الوطن العربي يقع فى المنطقة المدارية الحارة (21

() المناخ الصحراوي يصيبه بعض األمطار الشتوية في الجهات الشمالية (22

( )  وشتاءاً  المناخ القاري معتدل الحرارة صيفا (23

قارن بني : 
النشاة والدول التى تمتد فيها  جبال اطلس وجبال البحر االحمر من حيث

قناة السويس مضيق باب المندب  مضيق جبال طارق مضيق هرمز اوجه المقارنه

المسطحات المائيه 
 التى يصل بينها

الظواهر التى 
يفصل بينها

الدول التى تشرف 
 على الممر
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جبال الوطن العربى 

الدول التى تمتد فيها اسباب نشاتها 
 ال اطلسجب

 االلتوائية 

مرتفعات البحر االحمر 

جبال بالد الشام 

االقاليم المناخية 

السافانا واالستبس 
لحشائش المعتدلة ) االستبس (ا الحشائش الحارة ) السافانا ( 

الموقع 

موسم 
االزدهار 

خصائصها 

اهم 
الحيوانات 

الغابات المدارية والمعتدلة 
الغابات المعتدلة الغابات المدارية وجه المقارنة 

الموقع

خصائصها النباتية 

اهم النباتات 

اهميتها 

الدول التى تنتمى لالقليم  الخصائص المناخية  الموقع  االقليم 

البحر 
المتوسط

الصحراوي

المدارى

االستوائي
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الخريطة 

مضيق ...................... -8..    جبال ............-1
البحر ............. -9هضبة .............   -2
جبال .........او مشكلة سياسية ................... -3
.......... – 10نهرى ............    -4 مشكلة سياسية
دولة عربية ................ -11هضبة ...........     -5
نهرى .................. – 12.......     هضبة .... -6
مضيق ..................... -13مضيق .........        -7

منطقة ضغط ...................... -14
منطقة ضغط .............................. -15

المحيط ................... -9اقليم مناخى ...............   -1
البحر ........................ -10اقليم نباتى ..............  -2
جبال ........................ -11اقليم مناخى ..........  -3
جبال .......................... -12هضبة ..............   -4
جبال ......................... -13اقليم نباتى .............  -5
جبال ................... -14ة سياسية............مشكل -6
هضبة .......................  -15الخليج ................ -7
المحيط ................. -8

مراجعة الفصل الثانـــــــــى 
اوال : اهم املصطلحات اجلغرافية 

التعريف المفهوم 

يعيشون على ارض الوطن العربي وتربطهم وحدة اللغة هم األفراد الذين سكان الوطن العربي 

والمكان والتاريخ والعادات والتقاليد المشتركة 

هو إحصاء السكان من حيث العدد والنوع والتعليم ومكان االقامةتعداد السكان: 

هو زيادة عدد السكان خالل فترة زمنية معينة نمو السكان

ناتجة عن الفرق بين المواليد وعدد الوفياتسكانية الالزيادة الهى الزيادة الطبيعية 

هو عدد االطفال الذى يمكن ان تنجبهم المراة الواحدة معدل الخصوبة

هى انتقال األفراد داخل حدود دولتهم بهدف اإلقامة و العمل مثل الهجرة من الهجرة الداخلية 

الريف الى المدن

د خارج حدود دولتهم بهدف اإلقامة و العمل مثل هجرة وهى انتقال األفراالهجرة الخارجية 

المصريين لدول أخرى

انتقال الفرد من مكان إلى أخر بغرض اإلقامة والعمل مما يؤثر على نمو السكانالزيادة غير الطبيعية 

وتساوى عدد السكان على المساحة متوسط عدد السكان لكل كيلو متر مربعالكثافة السكانية

عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحةالسكانية المشكلة

ً انشطة اقتصادية الحرف واالعمال التى يمارسها البشر فى اطار القانون وتحقق لهم ربحا

هم سكان الصحراء الذين يعيشون حياة التنقل والترحال ويمثلون نسبة قليلة من البدو الرحل :

سكان الوطن العربى 

من  %45هم السكان الذين يعملون بالزراعة و تربيه الحيوانات ويمثلون نحو الريفيون :

 مجموع سكان الوطن العربي
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% سكان  55هم السكان الذين يشتغلون بالصناعة والتجارة وغيرها ويمثلون  -الحضر

الوطن العربي 

المرافق المختلفة  هي أحياء نشأت دون تخطيط حول المدن الكبيرة وتفتقر إلىاألحياء العشوائية -

وتتدنى بها الخدمات الصحية واالجتماعية وترتفع بها الكثافة السكانية .

هي قيام الشخص باإلنفاق وتحمل مسئولية اآلخرين . اإلعالة

ر : ـــــــمب تفسثانيا :  
ارتفاع معدل نمو سكان الوطن العربى -1

عدد الوفيات ( الزيادة الطبيعية )ارتفاع عدد المواليد وانخفاض  -1

الزيادة  غير الطبيعية ) الهجرة الداخلية والخارجية ( -2

بسبب :  ؟المواليد في الوطن العربي معدل ارتفاع  -2

انخفاض معدل الوفيات -2  طفل للمرأه . 3٫6ارتفاع معدل الخصوبة فيصل إلى  -1

انخفاض معدل الوفيات في الوطن العربي -3
تقدم الرعاية الطبية لألطفال -3ارتفاع مستوى المعيشة    -2  تحسن األحوال الصحية         -1

ارتفاع معدل الوفيات في بعض الدول العربية -4
انتشارالحروب -3قلة الرعاية الصحية               -2 انتشار اإلمراض واألوبئة    -1

تسمى الهجرة بالزيادة غير الطبيعية -5
ر بغرض اإلقامة والعمل مما يؤثر على نمو السكان ، حيث النها تعنى انتقال الفرد من مكان إلى أخ -

يزيد عدد سكان الدول المستقبلة  للمهاجرين مثل دول الخليج العربى  

تؤثر موارد المياة والتربة الخصبة فى توزيع السكان -6
حيث يتركز السكان في : -

مناطق المياه الجوفية -3أماكن سقوط األمطار      -2السهول الفيضية حول مجارى األنهار   -1

تؤثر التضاريس فى توزيع السكان -7
يقل السكان فوق المرتفعات -2      يتركز السكان في المناطق السهلية . -1

نظراً لوعورة السطح وصعوبة استغالل االراضى  -  ؟  يقل السكان فوق المرتفعات -8

يؤثر المناخ فى توزيع السكان -9
ات المناخ المعتدل والممطر .يتركز السكان في المناطق ذ -1

يقل السكان في المناطق ذات المناخ الجاف والحار . -2

العتدال مناخها -    ؟  سكان اليمن ولبنان يفضلون سكنى الجبال  -10

بسبب وجود مناطق الزراعة -  ؟  ترتفع الكثافة السكانية في مصر والسودان -11

سبب وجود المناطق الصناعيةب - ؟ ترتفع الكثافة السكانية في مدينة القاهرة -12

بسبب توفر فرص العمل وارتفاع الدخل - ؟ يتركز السكان في مناطق  التعدين واستخراج الطاقة -13

بسبب وجود المناطق الرعوية -   ؟ تقل الكثافة السكانية في الصحارى العربية -14

تؤثر الحروب على عدد السكان وكثافتهم -15
هم  أو إجبارهم على ترك بالدهم واالنتقال للعيش فى اماكن اخرى النها تؤدى إلى مقتل اعداد كبيرة من -

كما في العراق وفلسطين والصومال والسودان  

يؤثر النقل والمواصالت على عدد السكان وكثافتهم -16
توافرالطرق ووسائل النقل والموصالت يؤدى لجذب السكان الى المكان لالستقرار والعمل بينما عدم  -

انصراف السكان عن المكان .  توافرها يؤدى إلى

بسبب عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة  -؟  ظهور المشكلة السكانية فى الوطن العربى -17
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تنوع أنماط سكان الوطن العربي وأماكن إقامتهم -18
ألنهم يتميزون بالذكاء والفطنة لذلك استطاعوا العيش في تلك البيئات واستثمار مواردها .  -

.  بحثا عن الماء والعشب -؟  ش البدو حياة التنقل والترحاليعي -19

تناقص أعداد البدو في الوطن العربي -20
هجرة الكثير منهم إلى القرى والمدن -1

تحول أعداد كبيرة منهم للعمل في التعدين - -2

قيام الدول العربية بتوطينهم فى قرى -3

تناقص أعداد سكان القرى في الوطن العربي -21
بب هجرة أهل الريف للمدن رغم جهود الدول العربية لوقفها بس

زيادة أعداد سكان المدن في الوطن العربي -22
قيام المدن البترولية كما في دول الخليج -1

انشاء الدول العربية المدن الصناعية  كما في سوريا ومصر مثل العاشر من رمضان .  -2

الهجرة من الريف إلى المدن .  -3

نسبة اإلعالة في الوطن العربي ارتفاع -23
ارتفاع معدالت اإلنجاب -1

ضعف مشاركة المرأه في سوق العمل -2

ارتفاع من هم في سن التعليم بالنسبة إلى عدد السكان .  -3

يميز مجتمعنا العربى العديد من القيم واالخالق الحميدة التى تميزه عن بقية المجتمعات -24
التمسك بالعادات والتقاليد الحسنة  -2   التمسك بالقيم الدينية -1

الترابط األسرى -4   الكرم وحسن الضيافة  -3

تحظى المرأه في المجتمع العربي بمكانة متميزة -25
أتاح لها المجتمع فرص للتعليم والعمل .  -1

% 77زادت نسبة التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي فوصلت  -2

برلمانالالعمل فأصبحت منهن المعلمةوالطبيبة والوزيرة وعضو  زادت نسبة مشاركتهن في سوق -3

كانت نسبة التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي ضعيفة -26
بسبب بعض العادات والتقاليد التي تمنع تعليم اإلناث . 

: املرتتبة على  ما النتائجثالثا : 
توافر الطرق ووسائل النقل والمواصالت بالوطن العربى . -1

بين عدد السكان والموارد المتاحةالعالقة غير المتوازنة  -

ارتفاع نسبة من هم فى سن التعليم الى عدد السكان . -3

؟ استمرار الهجره من الريف الى المدن -4
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:  ما ياتى  اكملرابعا :  
.................يعد هجرةانتقال األفراد من القرى إلى المدن  -1

تبلغ نسبة األمية فى وطننا العربى ................% -2

.................  ترتفع نسبة اإلعالة فى الدول العربية الرتفاع معدل -3

.................  دولة تعد من أكثر الدول اهتماًما بااللتحاق بالتعليم قبل الجامعى -4

................. الكثافةتعد هضبة الشطوط من المناطق . -5

تعرف الزيادة الطبيعية للسكان بأنها....................... -6

تعرف المشكلة السكانية بـــ.......................... -7

.................المدن باألحياء تعرف المناطق التى تعانى نقص الخدمات وانتشار األمراض فى -8

.................ن العربى فىتعيش النسبة األكبر من سكان الوط -9

.................تقل كثافة السكان حيث تنتشر حرفة -10

سكان وطننا العربى هم............... -11

من األخالق الحميدة التى تسود فى مجتمعنا العربى ................ -12

...………………….........…………من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان -13

ل الطبيعة المؤثرة في توزيع السكان ..................،..............،.................من العوام -14

من مشكالت المدن فى الدول العربية ظهور ........... -15

أى حوالى .........% من سكان العالم 2006يبلغ عدد سكان وطننا العربى ...............عام  -16

العربى ..................%يبلغ معدل النمو  السكانى فى وطننا  -17

يجمعنا نحن العرب ......................و......................وتاريخ واحد -18

يطلق على سكان الصحارى أسم ...........  -19

.................  يظهر أثر الصراعات والحروب حاليًّا على سكان فلسطين و -20

.....ى ..........المدن فسكان ... أما ...يف فى ..يعمل سكان الصحارى بحرفة .......بينما سكان الر -21

يقصد باألحياء العشوائية ........................ -22

يقصد باإلعالة ................................ -23

حوالى ................% والمدن  يمثل سكان الريف .........% من سكان وطننا العربى -24

:بني األقواس اخرت اإلجابة الصحيحة منخامسا : 
( تخلف -أمية  -إعالة  -بطالة  ............ (إنفاق شخص يعمل على أفراد ال يعملون هو -1

( المغرب -لبنان  -مصر  -)السودان  ................. بعض الدول ترتفع فيه نسبة الوفيات مثل -2

-   %3٫6   -   %2٫6  -  %1٫6)   بلغ معدل نمو سكان الوطن العربى ............. سنويًّا -3

4٫6%)

 % ( 77  -%     67  -  %57   -   %47) زادت نسبة التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائى إلى.......... -4

(الرعى -الزراعة  -الصناعة  -)الصيد ....... سكان الحضر هم الذين يعملون بحرفة -5

( األمية -اإلعالة -سكان البدو -الوفيات ( من الخصائص االجتماعية لسكان الوطن العربى ارتفاع نسبة -6

(سوريا -السعودية  -اإلمارات  -)ليبيا  ......من الدول التى تعانى نقص الموارد وزيادة األيدى العامل -7

( موارد المياه -المواصالت  -التضاريس  -)المناخ ..من العوامل البشرية التى تؤثر فى توزيع السكان -8

)المواصالت –التربة  -الصناعة  -)الزراعة  ........ى توزيع السكانمن العوامل الطبيعية التى تؤثر عل -9

( ساحل الشام -شمال ليبيا  -إقليم مريوط  -)هضبة الشطوط  من المناطق متوسطة الكثافة السكانية -10

 -زيادة اإلناث  -قلة السكان فى المدن  -)التقدم الزراعى  ......… من نتائج هجرة الريف إلى المدن -11

( العشوائية ياءظهور األح

( التعدين -الزراعة  -الصناعة  -)الرعى  ................. يصل أعلى معدل كثافة حيث توجد حرفة -12
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 (%65-%55-%45-%35)  الوطن العربى يمثل سكان المدن أو الحضر ...... من سكان -13

(امام العبارة اخلطا× امام العبارة الصحية وعالمة )  (   √ضع عالمة ) 
( ) نشطة االقتصادية فى الوطن العربى تتنوع األ -1

( ) ترتفع الكثافة السكانية فى مناطق الصراعات والحروب       -2

( ) ترتفع الكثافة السكانية فى وادى النيل بمصر والسودان       -3

( )  تقام األحياء العشوائية على أطراف القرى -4

( )  عمل فى وطننا العربىتقل نسبة النساء المشاركات بسوق ال -5

( ) .من عدد سكان الوطن العربى %63٫5تمثل قوة العمل نسبة  -6

( )  تنخفض الكثافة السكانية بمدينة القاهرة -7

( ) السكانية في المناطق الرعوية      تنخفض الكثافة -8

( )مصر تهتم الحكومات العربية بإقامة المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان فى -9

( )  حصلت المرأة العربية على كثير من حقوقها في الفترة األخيرة -10

( )  سكان الحضر هم الذين يعيشون فى القرى -11

( )  ال تمثل وسائل النقل والمواصالت عامال مؤثرا فى توزيع السكان -12

( ) من الدول التى أثرت فيها الحروب على توزيع السكان الكويت -13

( ) أهم خصائص البدو االستقرار وعدم التنقلمن  -14

( ) م نسمة316٫6يبلغ عدد سكان وطننا العربى حوالى  -15

( )  طفل للمرأة 3٫6يبلغ معدل الخصوبة بوطننا العربى حوالى  -16

( )   % 6٫2يبلغ معدل النمو السكانى بوطننا العربى حوالى  -17

( ) يتميز البدو بالتنقل والترحال -18

( ) كان الريف بالتزايد المستمريتميز س -19

( ) يتميز سكان وطننا العربى بالتنوع واالختالف -20

( )  يتميز سكان وطننا العربى بوحدة اللغة فقط -21

( )  يزداد المواليد فى الوطن العربى الرتفاع معدل الخصوبة -22

( )  يعد المناخ من العوامل البشرية المؤثرة فى توزيع السكان -23

( )  لسكان اإلقامة فى المناطق السهلية الخصبةيفضل ا -24

( )  .يفضل سكان اليمن المناطق السهلية ويهجرون المرتفعات -25

( ) يفضل سكان لبنان اإلقامة فى السهول -26

( )         يمثل سكان الريف غالبية سكان الوطن العربي -27

( )  .أنماط قة معيشتهم إلى أربعةينقسم سكان الوطن العربى حسب طري -28

( ) يهاجر معظم البدو اآلن للقرى والمدن القريبة -29
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جعة الفصل الثالث :ارم
مب تفســـــــــــــــــــــر اوال : 

كره العرب لحكم الروم   

كره العرب لحكم الفرس -1

كان العالم في حاجة إلى مجيء محمد  )صلى هللا عليه وسلم (؟ -2
-

-

كانت شبه الجزيرة العربية مهد لرسالة محمد ؟  -3
-

-

-

  //   

كان النظام القبلى هو السائد فى شبه الجزيرة العربية  -4

هالك قوم عاد وثمود ؟ -5

-؟لم تكن اسواق العرب قبل االسالم مجاالً للتجارة فقط  -6

انتشر بين العرب قبل اإلسالم عادات سيئة -7

ثل :كان للعرب قبل اإلسالم ببعض األخالق الحميدة م -8
الوفاء بالعهد -3الكرم                  -2الشجاعة                   -1

الصبر -6حماية الجار          -5العفو عند المقدرة        -4

حظيت بعض النساء فى المجتمع العربى بمكانة عالية -9
لسيدة رقيةمارس بعضهن الطب مثل ا -2السيدة خديجة بنت خويلد رضى هللا عنها  -1مثل : 

النهم كانوا يقومون برحلتى الشتاء الى اليمن -؟ العربية كان لمكة مكانة تجارية هامه فى شبه الجزيرة -10

والصيف الى الشام 
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بسبب موقعها الجغرافى المتميز  -؟كان لشبه الجزيرة العربية مكانة مهمة فى التجارة  -11

 انحراف اهل مكة ومن حولها عن التوحيد  -12
هم عبادة االصنام فأتخذت كل قبيلة منهم صنماً تعبده الن دخلت علي -

؟  فشل أبرهة في هدم الكعبة -13
الن هللا حفظ بيته الحرام واهلك أبرهة وجيشه حيث أرسل عليهم طيرا محملة بأحجار محرقة ترميهم بها

ليكون محمودا فى االرض والسماء - ؟ تسمية سيدنا محمد  ص بهذا االسم -14

؟ كة ان يدفعوا بأبنائهم لمرضعات من البادية الصحراء كان من عادات أشراف م -15
ألن العيش فى البادية يكسبهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل 

 انتقال سيدنا محمد للعيش مع عمه بعد بلوغه الثامنة -16
امنة فأوصى الن والدته توفيت وهو فى سن السادسة من عمرة فكفله جده عبدالمطلب " وتوفى وهو فى سن الث  -

به عمه ابى طالب 

 خروج سيدنا محمد للعمل في رعي األغنام رغم صغر سنه -17
يساعد عمه الن عمه كان فقيرا كثير العيال فرفض أن يكون عبئاً عليه ، وفضل أن

تعلم الرسول ص من حرفة الرعى كثير من الصفات -18
الصبر  ) يرعى االغنام من بداية اليوم الى آخرة ( . -أ

) يحرس االغنام وينام بجوارها ( . التواضع-ب

الشجاعة ) يحفظها من الحيوانات المفترسة ( . -ج

الرحمة والعطف ) يساعد االغنام اذا مرضت او اصيبت بسوء ( -د

الن عرف عنه الطهارة والعفة ورجاحة العقل و الصدق واألمانة -؟ تسمية سيدنا محمد بالصادق األمين -19

 لى سيدنا محمدعرضت السيدة خديجة الزواج ع -20
الن ميسرة غالمها عندما عاد من رحلته معه الى الشام وصف لها صفاته واخالقه الكريمة فأعجبت به  -

 اعد هللا سيدنا محمد لحمل رسالة االسالم ؟  -21
عاش طفولته وشبابه فى رعاية ربه يعده لحمل رسالة اإلسالم -أ  

اتصف باألخالق الحميدة وعرف  بالصادق األمين -ب 

 لم يجعله هللا يسجد لصنم قط -ج 

 كان سيدنا محمد يمكث فترات طويلة في غار حراء -22
 ليتعبد فيه ويمكث فيه اياما بعيدا عن الناس يتأمل فى خلق هللا -

بدأت الدعوة الى االسالم سرا ) دعوة األقارب ( فى بادئ األمر  -23
خوفا من القضاء  

ن لنبيه بالجهر بالدعوة ن هللا لم يأذال -    على الدعوة وهى فى المهد

دعوة الرسول لم تفرق بين الناس وليست قائمة على العنصرية -24
 –الرجال  –العبيد  –الذين اسلموا فى نهاية المرحلة االولى اربعين كانوا من كل فئات المجتمع ) االحرار  -أ  

 وبالل الحبشى (  –ضمت اجناس اخرى مثل صهيب الرومى  -ب     الفتيان (  –الشباب  –النساء 

معارضة قريش وخاصة للدعوة االسالمية  -25
ظنوا أن الدعوة االسالمية ستهدد مصالحهم التجارية ومكانتهم بين  القبائل العربية -أ  

كانت تخالف دين آبائهم واجدادهم  -ب 

كانتهالم تدرك ان هذا الدين سيكون سبب عزتها ورفع م -ج 

هجرة المسلمين الى الحبشة  -26
ملك الحبشة ) النجاشى ( ال يظلم عنده احد  -ب     شدة ايذاء قريش للرسول واصحابه -أ  

 تسمية أبوبكر بالصديق -27
الن الرسول عندما اخبر قريش برحلة االسراء والمعراج كذبوه  ولكن ابوبكر صدقه وقال ان قال ذلك فقد صدق  -
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طائفال خروج الرسول إلى -28
رغبة الرسول فى مكان اخر للدعوة غير مكة وذلك بعد وفاة عمه ابو طالب  وزوجته السيدة خديجة فى عام الحزن  (1

ليدعو أهلها إلى اإلسالم ،ولكي يلتمس النصرة من قبيلة ثقيف( 2

نجاح خطة الهجرة :  -29
السرية التامة -2التخطيط الجيد                    -1

اختيار القادرين علي تنفيذ التخطيط -4 وعنايته  برسوله    توفيق هللا -3

هجرة الرسول وصحبه من مكة لم تكن باألمر الهين علي قلوبهم -30
ألنها موطنهم وأحب البالد إليهم ولكنها التضحية في سبيل هللا  -

أهمية المسجد في دولة الرسول الجديدة -31
سة لتعليم مبادئ الدين اإلسالميمدر -3دار للعبادة     -2مقر الحكم      -1

؟ قيام الرسول بالمؤاخاه بين المهاجرين واالنصار -32
ليسود الحب واإلخاء والتعاون بين المسلمين -

يعتبر اليهود أخطر فئة علي اإلسالم -33
بسبب ما عرف عنهم من الغدر وخيانة العهود -

كتب الرسول كتاباً سمي بـ ) صحيفة المدينة ( -34
ود وغيرهم علي دينهم وأموالهم ودور عبادتهم بشرط أن يتعاونوا مع المسلمين لحماية المدينة لكى يؤمن اليه -

من أي عدوان 

الن المعركة كانت عند بئر يسمى بدر .  -    تسمية غزوة بدر بهذا االسم ؟ -35

اختار الرسول أن تدور المعركة عند بئر بدر؟ -36
عليه أن يعسكرعند أقرب أبار بدر إلي المشركين. الن الحباب بن المنذر احد صاحبة الرسول أشار - 

ألنها كانت عند جبل احد خارج المدينة -   تسمية غزو احد بهذا االسم ؟ -37

حاصر الرسول  بعد غزوة أحد يهود بني النضير في المدينة ؟ -38
  الرسولألنهم انتهزوا فرصة هزيمة المسلمين وتآمروا لقتل الرسول حتى استسلموا ووافقوا على قرار  - 

بجالئهم عن المدينة 

ُعرفت غزوة الخندق بهذا االسم  ؟ -39
بسبب حفر المسلمون خندق شمال المدينة بناءا على اقتراح سلمان الفارسي   -

اشتداد الحصار علي المسلمين من الداخل والخارج في غزوة األحزاب -40
شتد الحصار علي المسلمين بسبب نقض يهود بني قريظة العهد مع الرسول وانضموا للمشركين فا -

يعتبر صلح الحديبية فتحاً ونصراً مبيناً للمسلمين ؟ -41
بدأ الرسول في إرسال الرسل للملوك والرؤساء يدعوهم إلي اإلسالم -1

بدأت مرحله نشر الدعوة عالمياً . -2

مواجهة كل من يقف أمام تبليغ ونشر الدعوة بين الناس -3

؟جـ: الن بعدها انهارت قلعة الوثنيه فى شبه الجزيرهة الفتح(تسمى غزوة فتح مكه باسم )غزو -42

العربيه.

الن  الرماة خالفوا اولمر الرسول صلى هللا عليه وسلمهزيمة المسلمين فى غزوة احد؟            -43

اتى النصر من عند هللا عندما ارسل ريحا شديده اقتلعت خيام؟  فشل االحزاب فى الخندق  -44
 الرعب فى قلوبهم فعادوا خاسرينالمشركين وادخل هللا

لتعويض المسلمين عما فقدوه بعدما خرجوا اعتراض المسلمين لقافلة قريش بقيادة ابو سفيان؟   -2
من  مكة وتركوا منازلهم وتحارتهم 

اشاعة خبر مقتل عثمانمبايعة الرسول اصحابه على قتال المشركين فى بيعة الرضوان؟       -5 -45
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المقارنات 

بيعة العقبه الثانيهبيعة العقبه االولىمقارنهأوجه ال

( من البعثه فى 12كانت فى عام ) تاريخها
موسم الحج.

( من البعثه.13كانت فى عام )

إلتقى الرسول بوفد من اهل يثرب كانوا  احداثها
 (رجال12)

( من الخزرج  10( من االوس و)2)
 عند العقبه.

ال رج 73عاد اهل يثرب إلى مكه وكانوا )
وامرأتين( وإلتقوا بالرسول عند العقبه سرا.

بايعوا الرسول على أال يشركوا باهلل  -1 نتائجها
شيئا وال يسرقون وال يزنون وال 
يقتلون أوالدهم وال يعصونه فى 

 معروف.
ارسل الرسول معهم )مصعب بن  -2

عمير ( ليعلمهم  امور دينهم فكان اول 
 سفير فى اإلسالم

لى ان يحموه وينصروه إن بايعواألرسول ع -1
 هاجر إليهم 

بايعهم الرسول  وقال لهم ) انا منكم وانتم  -2
 منى  

 امر الرسول المسلمين بالهجره إلى يثرب. -3
خرج المسلمين مهاجرين إلى يثرب تاركين  -4

 وراءهم اموالهم وديارهم فارين بدينهم.

السرايا والغزوات 

الغزوات  السرايا : -

هي معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول  ضد المشركين ولم يحضرها هي حمالت وجهها النبي   تعريفها

ضد المشركين

إلضعاف قوة قريش االقتصادية  ليكفوا كيدهم وعدائهم   - هدفها 

وتحريضهم لليهود على الرسول وأصحابه بالمدينة

دفاعا عن اإلسالم وحمايته ونشر  -    

مبادئه بين الناس

الغزوات 

نتائجها اسباب الغزوة 

عندما سمع المسلمون ان قافله لقريش 

قادمه من الشام تحمل تجارتهم فامرهم 

الرسول باعتراضها  لتكون تعويضا لهم 

 عما سلبته منهم قريش

(من المشركين  70قتل ) -2انتصار المسلمين.     -1

( اخرين  70منهم)ابوجهل وعتبه بن ربيعه( واسر )

من المشركين.      

 ( رجال. 14استشهد من المسلمون ) -3

إعتداء احد اليهود على امرأة مسلمة 

فاستغاثت بالمسلمين فقام احد المسلمين بقتل 

اليهودى فاجتمع عليه اليهود فقتلوه فنقضوا 

 بذلك عهدهم مع الرسول

يث امرهم تخلص الرسول من اول طائفه من اليهود ح

 بالخروج من المدينةبعد ان اخذ اسلحتهم

رغبة قريش فى االنتقام من المسلمين  -1 

بعد بدر.

قتل من المشركين  -2إنتصار المشركين.      -1

( من المسلمين منهم  70استشهد ) -3(مقاتل.  14)

)حمزة عم الرسول(.  

ذين اخرجهم بسبب يهود بنى النضير ال

الرسول من المدينة بسبب خيانتهم فقاموا 

بتحريض قريش والقبائل العربية على قتال 

 إنتصر المسلمون وقرر ابو سفيان العوه الى مكه. 

توجه الرسول الى يهود بنى قريظه وحاصرهم وحكم فيهم )سعد  

بن معاذ(بان تقتل مقاتلتهم وتسبى نسائهم و تقسم اموالهم 
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خلص الرسول من الطائفه الثالثه من اليهود(..)وهكذا تالرسول

( مسلم 1400عندما خرج الرسول ومعه)

الى مكه لزيارة بيت هللا الحرام الى ان 

وصل الى الحديبيه.     

ارسل الرسول )عثمان بن عفان (  -

لقريش ليخبرهم ان الرسول لم ياتى 

لقتالهم .

ع  الرسول لكن اصرت قريش على من  -

 من الدخول. 

عندما تاخر عثمان اشيع ان قريش قتلته  -

فبايع المسلمون الرسول على قتال قريش 

وعرفت هذه البيعه ببيعة الرضوان.

عندما علمت قريش بهذا تركت عثمان  -

وارسلت للرسول تفاوضه وتم التوصل الى 

صلح الحديبيه.

عاد الرسول الى المدينه .  -1

دخول مكه العام القادم. ضمن الرسول  -2

دخلت قبيلة خزاعه فى حلف الرسول.  -3

دخلت قبيلة بكر فى حلف قريش. 

كانت خيبر مركز للدسائس والمؤامرات 

وكانت تحرض القبائل على قتال المسلمين 

 فقرر الرسول ان يفتحها ليأمن شرها.

انتصار المسلمين على اليهود      

ابقى الرسول بعض اليهود من سكلن المدينه  - 

يزرعون ارضها على ان يكون نصف انتاجها 

 للمسلمين.

بسبب نقض قبيلة قريش لعهدها مع 

الرسول عندما تحالفت مع قبيلة 

)بكر(وقاتلت قبيلة )خزاعه(التى دخلت فى 

حلف الرسول.

فتح الرسول مكه دون قتال. -1

لرسول عن اهل مكه.عفا ا -2

طاف الرسول بالكعبه وحطم االصنام التى حولها.  -3

إعالن قبيلتى )هوازن و ثقيف( الحرب 

 على المسلمون.

نين (.خرج الرسول بالجيش الى )ح   -

اصاب المسلمون الغرور بقوتهم وقال بعضهم لن  -

 نهزم اليوم من قله.

انقض عليهم العدو  ما ان وصلوا الى )حنين(حتى -

ثبت الرسول وامر عمه )العباس(بان ينادى  -فتراجعوا 

 فى المسلمون ان النصر من عند هللا

عاد الرسول بجيشه سالما الى  -2انتصار المسلمين  -1 اعداد الروم جيش لمقاتلة المسلمين.

المدينه.
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اهم التواريخ 

ميالد الرسول ص م   571

 بيعة العقبة االولى  من البعثة  12السنة 

بيعة العقبة الثانية   وهجرة المسلمين الى المديمة  من البعثة  13السنة 

غزوتى بدر وبنى قينقاع هـــ 2

غزوة احد هـــ 3

غزوة الخندق هـــ 5

صلح الحديبية   بدات عالمية الدعوة هـــ 6

غزوة خيبر هـــ 7

ة حنين فتح مكة  وغزو هـــ 8

غزوة تبوك هـــ 9

حجة الوداع هـــ 10

وفاة الرسول  ص  م  632هـــ  /    11

اهم الشخصيات 

ارسله هللا لقوم عاد نبى هللا هود 

ارسله هللا لقوم ثمود نبى هللا صالح 

ارسله هللا لقوم مدين نبى هللا شعيب 

حب الديانة الحنيفية ارسله هللا الهل مكة /  صانبى هللا ابراهيم 

اشهر شعراء العرب قبل االسالم  حسان بن ثابت / كعب بن زهير 

مارست الطب السيدة رقية 

حظيت بمكانة عالية  –زوجة الرسول  وام المسلمين السيدة خديجة 

حاول هدم الكعبة ابرهة الحبشى 

اخر الرسل  -محمد بن عبد هللا الرسول  ص 

مرضعة الرسول  حليمة السعدية

جد الرسول/  كفله من سن السادسة وحتى الثامنة عبد المطلب 

ام الرسول توفيت وهو فى سن السادسة السيدة امنة بنت وهب 

كفل الرسول من سن الثامنة ابو طالب عم الرسول 

غالم السيدة خديجة الذى سافر الى الشام مع الرسول ميسرة 

ن بشر الرسول بالنبوة وطلب من ابو طالب العودة اول مالراهب بحيرا 

كان عالم باالنجيل بشر الرسول بالنبوة ورقة بن نوفل 

اول من اسلم من الموالى / صاحب الرسول فى رحلة الطائف زيد بن حارثة 

عم الرسول سب الرسول بعد الجهر بالدعوة ابو لهب 

ملك الحبشة / استقبل المسلمين النجاشى 

اول سفير فى االسالم مصعب بن عمير 

دليل الرسول فى الهجرة عبدهللا بن اريقط 

بمتابعة أخبار المشركينعبد هللا بن أبي بكر
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، اثناء الهجرة  بإحضار الطعامقامت أسماء بنت أبي بكر

رعي األغنام حول الغار ليخفي أثارهماعامر بن فهيرة

رسول ان يعسكر عند ادنى بئر من ابار بدر الى اشارعلى ال)الحباب بن المنذر
 المشركين

زعيم المنافقين )عبد هللا بن سلول(.  ررجع بثلث  الجيش فى )عبد هللا بن سلول(.
 غزوة احد 

استغل نزول الرماة فى غزوة احد واستولى على الجبل المرتفع )خالد بن الوليد(
 سالمه وساعد على انتصار المشركين فى غزوة احد قبل ا

اشارعلى الرسول بحفر خندق حول المدينة.فى غزوة الخندق سلمان الفارسى

مبعوث الرسل فى صلح الحديبية عثمان بن عفان

انهى الوجود اليهودى من شبه الجزيرة العربية عمر بن الخطاب 

حنين بان النصر من عند هللا نادى فى المسلمين يوم غزوة العباس بن عبد المطلب 

(امام العبارة اخلطا× امام العبارة الصحية وعالمة )  (   √ضع عالمة ) 
( )  .من أشهر أسواق العرب قبل اإلسالم سوق عكاظ .1

( ) فى بيت حليمة السعدية ثالث سنوات مكث الرسول  .2

( ) ماتت السيدة آمنة بن وهب أثناء عودتها من مكة إلى يثرب بعد زيارة أخوتها .3

( )  الرسول بخمس مراحلمرت دعوة  .4

( )  . أثناء الهجرة استأجر الرسول أحد المسلمين دليالً له .5

( ) استمرت الدعوة السرية أربع سنوات .6

( )  . بالهجرة إلى اليمن على المسلمين األوائل أشار الرسول  .7

( ) فى صباه يرعى األغنام اشتغل الرسول  .8

( ) رته إلى يثرب أبو بكر الصديقفى هج اصطحب الرسول  .9

( ) اقتصرت أسواق العرب على التجارة فقط .10

( ) الكثير من الصفات من عمله بحرفة الرعي اكتسب الرسول  .11

( ) أصحابه بمعاملة أسى قريش فى غزوة بدر معاملة حسنة أمر الرسول  .12

( )  انتشرت الديانة المسيحية بدولة الفرس .13

( )  ليهودية فى أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربيةانتشرت ا .14

( ) انتشرت اليهودية والمسيحية فى أجزاء كثيرة من شبه الجزيرة العربية .15

( ) انتشرت فى المجتمع العربي قديما بعض العادات السيئة .16

( ) انهزم المسلمون يوم أحد لقلة عددهم .17

( )  هفى سن األربعين من عمر بعث الرسول  .18

( ) فى مكان آخر للدعوة غير مكة  بعد موت السيدة خديجة وأبو طالب فكر الرسول  .19

( ) رجال من أهل يثرب  12فى بيعة العقبة األولى  بلغ عدد الذين بايعوا الرسول  .20

( ) تجمع رابطة الدم والعصبية جماعة القبيلة .21

( ) عوةوأصحابه الصعاب فى سبيل نشر الد تحمل الرسول  .22

( ) فى غزوة بنى قينقاع من آخر طائفة من اليهود تخلص الرسول  .23

( ) من يهود بنى قريظة بعد غزوة بدر تخلص الرسول  .24

()  .حاول أبرهة هدم الكعبة ليصرف العرب عن زيارتها .25
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( )  .الشام مع جده فى التجارة إلى بالد خرج الرسول  .26

( )  ليستقل بحياته عن عمه خرج محمد ليرعى األغنام .27

( ) خرج محمد مع عمه أبى طالب للتجارة فى سنة الخامسة عشر .28

ا أسلم العرب ومعهم أفراد من غير .29 ( )  .العرب خالل فترة الدعوة سرًّ

( )   .ونصروه رحب أهل الطائف بالرسول  .30

(          ) سياسياضد المشركين بهدف إضعافهم  السرايا هى حمالت وجهها الرسول   .31

( )  .ساد النظام الملكى شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية .32

( )  قام المجتمع الهندى على التمييز الطبقى .33

( ) حابة منهم حمزة عم الرسول من الص 70قتل فى غزوة أحد  .34

( ) قتل فى غزوة بدر أربعة عشر رجال من المشركين وسبعون رجال من المسلمين .35

( )   .من ثقيف مدينة الطائف يلتمس النصرة الرسول  قصد .36

( )  .كاد المسلمون أن ينهزموا فى غزوة حنين رغم كثرتهم .37

( ) معين وسبأ وحمير من أشهر الممالك التي ظهرت فى شمال شبه الجزيرة العربية  .38

( ) يعتبر وأد البنات من العادات الحسنة للعرب قبل االسالم  .39

( ) مدينة الطائفسكنت قريش  .40

( )  كانت شبه الجزيرة العربية مليئة بالصراعات بين الفرس والروم  .41

( )  وقعت العراق تحت ايدى الفرس .42

( )  اقتصرت اسواق العرب على تنافس الشعراء فقط  .43

( )  قام مجتمع الفرس على التنافس الطبقى .44

( ) عبادة سيدنا عيسى  الديانة الحنيفية هى عبادة هللا على .45

 ( )  كان نظام الملكية هو نظام الحكم فى شبه الجزيرة العربية .46

( ) اعترف الروم بالديانة المسيحية ديانة رسمية .47

( ) يتيم االب فكفله جده ولد الرسول  .48

( ) الى نبى هللا ابراهيم  يرجع نسب الرسول  .49

العبارات االتية اكمل 
طرت دولة الروم على مناطق عربية مثل ..........و............... واعتنقوا الديانة .........سي -1

سيطرت دولة الفرس على مناطق عربية مثل .....و............... واعتنقوا الديانة .......... -2

..........كان مجتمع ................... مجتمع طبقى  وعبدوا ...................و........... -3

كانت الشام مصر تحت حكم ............... قبل االسالم  -4

 قامت بعض الحضارات القديمة فى شبه الجزيرة العربية مثل .....و............و............ -5

قامت ممالك ..............و........... فى شمال الجزيرة العربية بينما قامت ممالك .........و.........  -6

 فى الحنوب

 قامت بعض المدن فى الجنوب شبه الجزيرة العربية مثل ...........و................ -7

ارسل هللا سيدنا هود الى قوم .............. بينما ارسل سيدنا .................الى قوم مدين  -8

نشات الديانة الحنيفية على يد نبى هللا ..................... -9

 ة العربية قبل االسالم من اشهر االصنام فى الجزير -10

 ساد النظام ....................... كنظام حكم فى الجزيرة العربية قبل االسالم  -11
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من اشهر القبائل التى سكنت مكة ................ والتى سكنت الطائف ............... والتى سكنت -12

يثرب ......................

...................تربطهم ........................ القبيلة هى جماعة من الناس ينتمون الى -13

كانت ..................... الحرفة السائدة فى الجزيرة العربية  -14

من اهم الصناعات فى الجزيرة العربية ......................و....................... -15

.............قلت الزراعة فى شبه الجزيرة العربية بسبب قلة ................ -16

تمتعت مدينة ................... بمكانة تجارية هامة  -17

من اشهر اسواق العرب ...................و.............. ومن اشهر شعراءهم .............و........ -18

سكن .................. الصحراء وعملوا بالرعى بينما سكن .............. المدن وعملوا بالصناعة -19

اهم العادات السيئة للعرب قبل االسالم ................... و من الحسنة ...................... من -20

عام ..................  الذى سمى بعام ................. ولد الرسول   -21

من خير بيت هو بيت  ............... وخير فرقة هى ................... الرسول  -22

سنوات  4الى ديار ....................... ليتم الرضاعة بقى هناك مدة  تم ارسال الرسول  -23

الى والدته بعد حادثة ..................... وبقى معها حتى سن ..............  رجع الرسول -24

وهو فى سن .................. ثم كفله جده ................ الذى مات هو االخر  ماتت ام الرسول  -25

سول فى سن .................. ثم كفله ......................والر

ثم عمل بالتجارة وهو فى    .…………………………فى صباه بمهنة   عمل الرسول  -26

سن .........................

حذر الراهب بحيرا ابوطالب وطالبه بالرجوع خوفا على الرسول من غدر ................ -27

ب ..........................فى شبابه  لقب الرسول  -28

كان غالم السيدة خديجة يسمى .............. وصاحب الرسول فى الرحلة التجارية ل......... -29

تزوج الرسول من السيدة خديجة وهى فى سن ........ وانجب منها ولدان هما -30

.......................و.......... و اربع بنات هما ..........و............و..........و.

يتعبد فى غار ................... ونزل عليه الوحى وهو فى سن ...............  كان الرسول  -31

اخبر ................. الرسول بان ما شهده فى غار حراء هو الناموس الذى نزل على موسى -32

استمرت المرحلة السرية من الدعوة االسالمية ................. سنوات -33

ل من اسلم من الرجال هو .................. ومن النساء هى ................ من الصبياناو -34

............ ومن الموالى ...................

اول مدرسة فى االسالم هى .................... -35

وصل عدد المسلمين فى نهاية المرحلة السرية الى ................ -36

الجهرية للدعوة فى العام ............. من البعثة واستمرت حتى الهجرةاعلن الرسول المرحلة  -37

وكانت بدون مواجهة 

سكن الملك ..................... الحبشة كان ملك عادل ومن الذين هاجروا .............و............. -38

الرسول اراد الرسول التماس النصرة من قبيلة ثقيف التى تسكن الطائف لكنهم رفضوا دعوة -39

وصاحبه فى هذه الرحلة .....................

سمى عام الحزن بهذا االسم لوفاة كال من .......................و..................... -40

.................. السير ليال من المسجد الحرام للمسجد االقصى اما ............... هو صعود -41

..................من المسجد االقصى الى .. الرسول 

لقب ابو بكر الصديق ب الصديق النه صدق الرسول بعد حادثة ...................... -42

تمت بيعة العقبة االولى عام ....................... اسلم فيها ................... وبايعوالرسول على  -43

.و..............................................و...................و....................
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 :األقواس اخرت اإلجابة الصحيحة من بني
–الحزن  –بعام..... ) الفيل  بأطلق على العام الذى توفى فيه كل من السيدة خديجة وأبو طال .1

الجهر بالدعوة ( –الفرح 

ست ( –خمس  –أربع  –) ثالث  فى بيت حليمة السعدية .........سنوات أقام محمد  .2

الروم ( –بنى قينقاع  –قريش  –هـ ) بنى قريظة 9ر المسلمون على ........فى غزوة تبوك انتص .3

(-الخندق   –احد  –خرجت اول طائة من اليهود من المدينة بعد غزوة .........) بدر  .4

-بكر وخزاعة  –هـ  ) هوازن وثقيف 8انتصر المسلمون على قبيلتى ..........فى غزوة حنين  .5

قريش وثقيف ( –قريش وبكر 

ثقيف  (   -خزاعة  –دخلت قبيلة ............ فى حلف الرسول بعد صلح الحديبية ) بكر  .6

( 73-72-71-70)   رجال وامرأتين من أهل يثرب فى بيعة العقبة الثانية ....  بايع الرسول .7

الرابع ( –الثالث  –الثانى  –بناء المسجد هو الركن ...........من أركان بناء دولة اإلسالم) األول  .8

 –على بن أبى طالب  –أثناء الهجرة إلى يثرب) عمر بن الخطاب  فى فراش الرسول  نام ....... .9

زيد بن حارثة (

-12-10-8)      فى رحلة تجارية إلى بالد الشام مع عمه وهو فى سن........ خرج الرسول  .10

13 )

 الهنود -اليهود  -الروم  -)الفرس   ل الرسو حذر الراهب بحيرى أبا طالب من خطر ...... على .11

)

( إبراهيم -عيسى  -موسى  -)صالح  .... الحنفاء جماعة من الناس على دين سيدنا....... .12

(15-14-13-12.....من البعثة  ) .........تمت بيعة العقبة الثانية فى العام ... .13

( 15-14-13-12 يهود بنى قينقاع فى المدينة .......ليلة      ) حاصر الرسول  .14

 ( 5-4-3-2....هـ   ) ........حدثت غزوة بدر عام .. .15

(5-4-3-2حدثت غزوة بنى قينقاع عام ........ هـ    )  .16

عثمان بن عفان  –وصاحبه ........فى غار ثور أثناء الهجرة) عمر بن الخطاب  اختبأ الرسول  .17

أبو بكر الصديق( –
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الرابــــــــــع جعة الفصل مرا

شكل من اشكال احلكم اقره املسلمون بعد وفاة الرسول يقوم على اختيار

من يتوىل رئاسة املسلمني فى امور الدين والدنيا نيابة عن الرسول

كانت من عامة املسلمني له فى املسجد

ينو االنصار فى سقيفة بنى ساعدهمبايعة املهاجر

نظام اتبعه املسلمني فى اختيار اخللفاء الراشدين يقوم على الرتشيح

واالنتخاب

هم قبائل عربية ارتدت عن االسالم بعد وفاة الرسول ورفضت دفع الزكاة

واتبعت مدعى النبوة 

كلمة فارسية معناها السجل أو الدفرت

جمموعة كبرية من السفن التى تستخدم فى احلروب

هم فئة من جيش على خرجت بعد موقعة صفني رافضة مبدا التحكيم

أطلق على ابوبكر وعمر وعثمان وعلى اسم الخلفاء الراشدين  .1

يعتبر ابو بكر اول خطيب فى االسالم  .2

ظهرت حكمة أبو بكر عند وفاة الرسول ؟ .3

اجتماع األنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول .4

يار ابوبكر الصديق خليفة للمسلمين ؟أخت .5

  -إرسال أبو بكر جيش أسامة إلى الروم ؟ .

رفض بعض الصحابة ارسال جيش اسامة الى الروم  .7

قيام ابو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم  .8

ارسال ابو بكر الصديق الجيوش الى الشام والعراق .9

لقب الرسول عمر بن الخطاب بالفاروق  ؟ .

: الذى انشاه عمر  نظام الحسبة اهمية .
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انشاء المدن االسالمية  ؟  .

تسمية معركة نهاوند باسم فتح الفتوح .

قام عمر بعزل خالد بن الوليد من قيادة الجيوش؟  .14

تح مصر ؟ رغبة عمرو بن العاص في ف .

تردد عمربن الخطاب في فتح مصر في البداية؟ .16
كان عثمان بن عفان من المقربين للرسول ؟ .

سمي عثمان بن عفان بلقب ذو النورين  .18

شارك عثمان بن عفان في كل الغزوات ما عدا بدر  ؟ .

أمر عثمان ) زيد بن ثابت ( بكتابة القرآن في مصحف واحد وبلغة واحدة ؟ .20

وزع عثمان المصحف الموحد علي البالد اإلسالمية ؟ .

إنشاء عثمان بن عفان أسطوال إسالميا بحريا؟ .

فتح جزيرة قبرص ؟ .

تسمية معركة ذات الصواري بهذا االسم ؟ .

حدوث الفتنة فى اواخر عهد عثمان بن عفان ومقتله  .25

 شارك على بن أبي طالب في كل الغزوات ماعدا تبوك .

يام على بن ابى طالب بتنظيم الشرطة ؟ق .27

امتداد الفتنة التي اشتعلت في عهد عثمان إلى عهد على  .28

بم تفسر : كان على بن ابى طالب يرى تأجيل القصاص من قتلة عثمان  .
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 اجتماع املسلمني يف سقيفة بين ساعدة  -أ

 إرسال أبو بكر جيش أسامة إىل الروم ؟ .1

 ارسال ابو بكر اجليوش حملاربة املرتدين واملتنبئني .2

   -فتح عمرو بن العاص مدينة االسكندرية  ؟ .3

 انشاء اول اسطول اسالمى  .4

 الفتوحات فى عهد عثمان بن عفان   .5

 نجح خالد في االنتصار علي الروم خالد بن الوليد      المسلمين والروم

سعد بن أبي  المسلمون والفرس

 وقاص

 انتصر فيها المسلمون علي الفرس  -1

 قتل قائد الفرس رستم  -2

 استولي المسلمون علي المدائن عاصمة الفرس . -3

النعمان بن  المسلمون والفرس

 مقرن

انتصر المسلمون بقيادة النعمان بن مقرن علي  -1

   الفرس 

 انتهت دولة الفرس نهائياً . -2

 انتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد علي الروم -1 خالد بن الوليد المسلمون والروم

 روم بالد الشام.مغادرة قيصر ال -2

بعد معركة اليرموك عزل عمر بن الخطاب خالد بن   

الوليد عن قيادة الجيوش وعين بدالً منه ابو عبيدة بن 

 الجراح

عبد هللا بن أبي  المسلمون والروم

 السرح

قتل اآلالف من  -2 تدمير أسطول الروم البحري  -1

 الروم
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الفريق االول يقوده معاوية بن ابى سفيان  االطراف

والفريق الثانى يقوده على بن ابى طالب 

الفريق االول يقوده معاوية بن ابى سفيان 

والفريق الثانى يقوده على بن ابى طالب  

ازدياد الفتنة بين المسلمين بعد ان فسد  االسباب

ذى توصل اليه الصحابة الصلح ال

الخالف بين على بن ابى طالب ومعاوية بن ابى 

رغبة علي جمع كلمة   -1 بسبب سفيان 

 المسلمين

إصرار معاوية في القصاص من قتلة عثمان -2

 اشتد الخالف بين الفريقين  • االحداث 

تدخل أصحاب الرسول فى الخالف بين  •

 على ومعاوية 

نجحوا في التوصل إلي صلح بين  •

الطرفين ولكن المنافقين أفسدوا 

اشتعلت الحرب بينهما ثم  الصلح

قامت الحرب بين الطرفين عند صفين  •

وعندما اشتد القتال رفع جيش معاوية 

المصاحف علي أسنة الرماح يطلبون 

 تحكيم كتاب هللا

قتل فيها طلحة والزبير -1 النتائج 

جمع ) علي  ( الشهداء وترحم عليهم -2

ن كلمة هللا هي وقال:من قاتل لتكو

 العليا فهو في الجنة 

أعاد السيدة عائشة للمدينة بعد أن -3

أكرمها 

قبول على بن ابى طالب التحكيم -1

أبو موسي األشعري  -اختار على بن ابى طالب :

 ممثالً عنه 

اختار معاوية بن ابى سفيان : عمرو بن العاص 

لكن التحكيم لم ينجح في إنهاء الخالف -2
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: 
اتجه لفتح دمشق....................... و... اتجه لفتح حمصو اتجه لفتح بالد العراق............. (1

مناسبة لبداية ....................... اتخذ الخليفة ........... من هجرة الرسول  (2

فق ............و.......... على مبايعة أبى بكر الصديق بالخالفة فى سقيفة .............ات (3

 ........... الختيار الخليفة فى اجتمع األنصار بعد وفاة الرسول  (4

 اجتمع زعماء قريش فى .........................لتدبير مؤامرة ضد الرسول  (5

البالد العربية مثل مصر وبالد ..............احتلت دولة ....................بعض  (6

أرسل أبو بكر الصديق القائد ......... لفتح بالد العراق بينما أرسل ........إلى بالد األردن (7

أرسل الخليفة أبو بكر القائد ...........لفتح العراق بينما أرسل القائد ..........لفتح القدس (8

  .المسلمين .......... العبيداستخدم أبوبكر الصديق أمواله فى .. (9

استشهد الخليفة عثمان بن عفان عام.................................... (10

 أسلم على يد أبى بكر الكثير من الصحابة مثل .........................و....................... (11

 أسلم عمر بن الخطاب فى السنة ................من البعثة (12

 .……… الخطاب فى العام الخامس منأسلم عمر بن  (13

على أصحابه بالهجرة إلى ................................. أشار الرسول  (14

أشار على الخليفة أبى بكر بجمع القرآن الكريم .................. (15

عن معاوية بن أبى سفيان عن الخليفة على ابن أبى طالب فى التحكيم بينما أناب...... أناب ..... (16

 هـ 34نتصر األسطول اإلسالمى على األسطول الرومانى فى معركة ...................عام ا (17

 .هـ .……… انتصر خالد بن الوليد فى معركة اليرموك على الروم عام (18

 أنشأ ...................أول أسطول بحرى إسالمى (19

 األسواق أنشأ الخليفة عمر بن الخطاب نظام .........................لإلشراف على (20

 انضم يهود ..................إلى المشركين فى غزوة الخندق (21

هـ بقيادة ............21انهزم الفرس مرة أخرى على يد المسلمين فى معركة .........عام  (22

  .بعد غزوة الخندق ................ وجود يهود أنهى الرسول  (23

.أول أسطول إسالمي أنشئ فى عهد الخليفة ........... (24
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أول الخلفاء الراشدين .............. (25

.................... باستشهاد على بن أبى طالب انتهى عصر (26

بعد استشهاد عثمان بن عفان انقسم المسلمون إلى فريقين األول طالبوا بـ.. بينما طالب الثانى بـ.. (27

.............. تم اختيار أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين في سقيفة (28

 جهر بالدعوة بعد ..............سنوات  من نزولها على الرسول تم ال (29

تم فتح أرمينية على يد ............بينما تم فتح أفريقية ...................... (30

تم فتح بيت المقدس عام ...........بينما تم فتح مصر عام................ (31

.................هـ على يد . 28تم فتح جزيرة ................عام  (32

تم فتح قبرص فى عهد الخليفة ...............عام ................ (33

تم فتح مصر عام ........................على يد ........................................... (34

 ................،  ................ بعد فتح مكة لقتال قبيلتى خرج الرسول  (35

القادسية بقيادة القائد المسلم ................فى عهد الخليفة .................... دارت معركة (36

ومن أمثلتها ديوان ................و................... الديوان كلمة فارسية بمعنى........... (37

عرض .....................على عثمان بن عفان اإلسالم (38

األردن ( –القدس  –دمشق  –اتجه القائد شرحبيل بن حسنة لفتح .............. ) حمص  .1

أبو  -عمرو بن العاص  -شرحبيل بن حسنة  -اتجه جيش..... لفتح فلسطين فى عهد أبى بكر) عمر بن ربيعة  .2

عبيدة بن الجراح (

كل ماسبق ( -فاق فى سبيل هللااإلن –حب الحق  –اتصف عثمان بن عفان بـ........) كرم الخلق  .3

 –األوس  –المهاجرين  –) األنصار ..اتفق المسلمون فى سقيفة بنى ساعده على أن تكون الخالفة فى.... .4

 الخزرج (

بنى النضير ( –بنى ساعده  –بنى قريظة  –)  اجتمع المسلمون فى سقيفة .....الختيار من يخلف الرسول  .5

( 16 -14 -12 -10...........سنة   ) استمر حكم عثمان بن عفان لمدة . .6

( 12-11-10٫5-10استمرت خالفة عمر بن الخطاب لمدة ......سنوات         )  .7

كل ماسبق ( –الزهد  –الرحمة  –األسس التى قام عليها حكم عمر بن الخطاب............. ) العدل  .8

-عثمان بن عفان –على بن أبى طالب –ن )عمربن الخطابأشار ........على أبو بكر بضرورة جمع القرآ .9

الزبير بن العوام(

المهاجرين ( –الخوارج  –األنصار  –أطلق على الفئة التى رفضت التحكيم.............) المرتدين  .10

 –الزبير بن العوام  –عمر بن الخطاب  –أعلن عثمان بن عفان إسالمه على يد ......) أبو بكر الصديق  .11

دة بن الجراح (أبو عبي

يزيد بن أبى  - عمرو بن العاص -هـ ) أبو عبيدة بن الجراح  13على الروم فى موقعة أجنادين .... انتصر .12

خالد بن الوليد ( -سفيان 

 –عمرو بن العاص  –خالد بن الوليد  –انتصر........على الفرس فى معركة نهاوند) سعد بن أبى وقاص  .13

النعمان بن مقرن(

اليرموك ( –بيت المقدس  –القادسية  –هـ    ) نهاوند 15ن على الروم فى معركة .........انتصر المسلمو .14

( هـ21-16-15-13انتصر المسلمون فى معركة القادسية عام .....    )  .15

اليرموك ( –أجنادين  –القادسية  –هـ ) نهاوند 15.....انتصر خالد بن الوليد على الروم فى معركة . .16

شيراز ( –طهران  -البصرة  - المدائن ) …… ن الفرس ودخلوا عاصمتهمتتبع جيش المسلمي .17
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 -عمرو بن العاص  -بن أبى طالب  على )…… تزعم الفريق الذى طالب بالقصاص من قتلة عثمان .18

(  معاوية بن أبى سفيان

ول عبد هللا بن سل –رستم  –تم طعن عمر بن الخطاب وهو يصلى الفجر على يد...) أبو لؤلؤة المجوسى  .19

عبد الرحمن بن ملجم ( –

( 28-26-25-24تم فتح أفريقية على يد عبد هللا بن أبى السرح عام.............       )  .20

عثمان( –على  –عمر  –تم فتح بيت المقدس فى عهد الخليفة ............. ) أبو بكر  .21

على ( – عثمان –عمر  –تم فتح مصر فى عهد الخليفة...............      ) أبو بكر  .22

( 8-6-4-2تم فتح مكة عام .....هـ    )  .23

جمع القرآن ( –إنشاء الدواوين  –تم فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب.......) القضاء على المرتدين  .24

 ( 24-23-22-21نال عمر بن الخطاب الشهادة فى عام ............. هـ  )  .25

عبد هللا  –عبد الرحمن بن ملجم  -.....فى قتل الخليفة على بن أبى طالب ) عبد هللا بن سبأ...........نجح . .26

سعد بن معاذ( –بن سلول 

 –عبد هللا بن أبى السرح –نشبت الفتنة فى نهاية عهد عثمان على يد رجل يدعى..... ) عبد هللا بن سبأ  .27

معاوية بن أبى سفيان (

√

( )  اتبع نظام  الشورى فى اختيار الخلفاء الراشدين منذ عهد أبى بكر الصديق .1

( )  .الجزيرة احتفظ عثمان بن عفان بنسخ القرآن الكريم فى شبه .2

( ) التحكيم اختار على بن أبى طالب عمرو بن العاص ممثالً له فى .3

( ) اختبأ الرسول وأبو بكر فى غار حراء لمدة ثالث ليال .4

( اختير كل من أبو موسى األشعري وعمرو بن العاص فى التحكيم لما عرف عنهم من التقوى) .5

( )  .أرسل أبوبكر الصديق جيش خالد بن الوليد إلى اليمن .6

( )   .وبًاالنوبة جن استمرت فتوحات المسلمين فى عهد عثمان بن عفان إلى بالد .7

( )  أسلم عمر بن الخطاب فى العام الثالث من البعثة .8

( )  انتصر الفرس على المسلمين فى معركة القادسية  .9

( ) انتصر المسلمون على الروم فى معركة ذات الصواري .10

( )   .أنشأ عمر بن الخطاب العديد من الدواوين .11

( )  .المال ف على بيتأنشأ عمر بن الخطاب نظام الحسبة لإلشرا .12

( )   .أنشأ عمر بن الخطاب نظام القضاء ونظام البريد .13

( ) ترتب على حرب المرتدين موت الكثير من حفظة القرآن الكريم .14

( )  تردد أبو بكر فى دخوله لإلسالم .15

( )  تم بناء أول أسطول إسالمى فى عهد ثانى الخلفاء الراشدين .16

( )   .ينيا وتونس فى عهد عثمان بن عفانتم فتح قبرص وأرم .17

( )  .تم فتح مصر فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب .18

( ) تمت بيعة العقبة األولى فى العام الثاني عشر من البعثة .19

( ) تمت مبايعة أبى بكر بالخالفة فى سقيفة بنى ساعده فقط .20

( )  تميز حكم الخليفة عمر بن الخطاب بالعدل والرحمة  .21

( )  عبد هللا بعد والدته  توفى والد الرسول  .22

( )  تولى عثمان الخالفة بعد أبى بكر الصديق .23

( )  .إسالمى تولى معاوية بن أبى سفيان مهمة إنشاء أول أسطول .24

() الخليفة أبو بكر أول من انشأ بيت المال .25
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( ) الخوارج هم الذين خرجوا عن الدين اإلسالمى .26

( )   .دعت الديانة الحنيفية إلى عبادة النجوم والكواكب .27

( )   .رشح عمر بن الخطاب ابنه عبد هللا ليكون خليفة .28

( ) رفع الجنود المصاحف على أسنة الرماح طلبا للصلح فى معركة الجمل  .29

( ) رفع جنود معاوية بن أبى سفيان المصاحف على أسنة الرماح فى موقعة الجمل .30

( ) هـ 21تح عمرو بن العاص اإلسكندرية عام ف .31

( ) قاد خالد بن الوليد جيوش المسلمين فى معركة اليرموك .32

( )   .حاليًّا قام عبد هللا بن أبى السرح والى مصر بفتح إفريقيا أو تونس .33

( )   .قامت حكومة موحدة مركزية قبل اإلسالم .34

( )  قتل طلحة والزبير فى موقعة الجمل .35

()  كان أبو بكر أول سفير فى اإلسالم .36


























































